






J

.



ŽIVA.
ASOPIS PÍRODNICKÝ.

-«^^-

Redaktorové

:

Prof. Dr. *Fan Prkyne a J^an Hrejé,

RONÍK první.

Pomocí Matice eské.

>^>SÍ'A

wmj
*ii*si%mi&%^*i«<

Tiskem Bedicha Rohlíka v arcibiskupském |Semiiiái.

18 5 3.



I / 1 ;\'

Á¥.



tenám ku konci roku.

Dokonili jsme šastn první Ijli Živy, poclporováni jsouce velým

ouastenstvím eského obecenstva, kteréž laskav pijalo, co jsme dle sil

svých podaU. Úloha naše nebyla snadná, a z toho necht jsou omluveny

nkteré nedostatky, které písnjší soudce v listech tchto nalezne.

Mli jsme pi zvláštních okolnostech všeobecného vzdlání v naší

vlasti a pi stavu naši literatury hlavn dvojí úlohu, za jedno aby se u nás

známost pírodních nauk s prospchem rozšíila, a pak, aby se mezera v

literatue naší vyplnila. Není potebí dokazovati, že u nás dnem ode dne

více se rozšiuje pesvdení, že také pírodozpyt náleží podstatn do oboru

vdomostí, jakých 'každý vzdlaný lovk nabyti má. ilý život a veselé

vlnní pospolitého obcování zakládá se nyní nejvíce na pokroku pírodních

vd, a blaze národu, v jehož líin tyto vdy horlivých pstovatel mají.

ím vtšího významu a dvdežitjšího vlivu na nynjší vzdlanost pírodozpyt

má, ím vtší a dstojnjší jest zástup uíi a mistr, kteí neúnavnou silou

starou temnou íši výjev nové svtlé íši pojm podrobují, tím dležitjší

nastává i pro nás úloha, abychom každému, kdo po tom touží, podali po-

moci a prostedk, júniž by se v té velikolepé práci zúastniti anebo aspo

výsledk jejich zmocniti mohl.

Nestaí v tom ohledu ale pouze povrchní zprávy a hravé, nedosta-

tené milkování s pírodou; vážný ráz doby naší požaduje vážné, neúnavné

úsilí. Z toho ohledu byly podniknuty podrobnjší práce, které se v letošním

bhu Živy uveejnily a které i píšt jednou z hlavních úloh jejích býti mu-

sejí. Doufáme tak v delší ad let, nakloní-li vážené obecenstvo i dále pod-

niknutí tomuto svou píze, nabyti širšího a dkladnjšího základu, nežli

jaký jsme dosaváde mli, abychom na nj spoléhajíce i s pokroky jiných

narodil zárove ki'áeti mohli. Zpytování vlasti naší zstane sice, jako v le-

tošním bhu, v popedí našeho úkolu, a však, pokud síly naše staí, budeme
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vždy hledti k tomu, abychom i všeobecný obor pírodozpytu, na nmž se

domácí zakládá, vzdlávali.

Nemyslíme, že nám nkdo namítati bude, pro o té neb oné zdánliv

nepatrné vci podrobnji a lízkostHvji pojednáváme ; v pírod nekonené

není nic nepatrného, aniž jsou poteby lovka jediným mítkem jejím.

Povšechné, bezohledné poznání a pochopení všeho, co .se smyslm jeví, jest

úlohou pírodozpj-tce.

Vzdávajíce ku konci upímné diky za laskavé ouastenství obecenstva,

ktei'éž úlohu naši nám usnadovalo, projevujeme ješt jenom pání, aby-

chom pracemi našich piirodoskumcu hojnji podporováni byli. Zvlášt

prosíme velevážené pány iia venkov, a,hj zprávy o pírodních památno-

stech svého okolí nám zasílati a tím \ rozšíení domácích a všeobecných

vdomostí pispívati ráUi.

V Pi-aze dne 1. prosince 1853.

Redakce.
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Rozhled v oboru veškeré pírody.

Sepsal Dr. J. Purkyné.

Octnuvše se v cizí, hornaté, lesnattí krajin, cítíme pedevším potebu porozhlé-

dnouti se v jejím okolí, zdali tu na blízku jaká reka, do které menší potoky splývají,

který hlavní jest smr jejího toku, na které stran obzor zraku do dálky se otvírá, na

které uzaven jest vršinami neb pohoím. To pak vše ješt nestaí ku pravému oriento-

vání se v krajin této, kdybychom i mnoho dní v ni se potulovali, jestliže nezdvihneme

oka k nebeslm, a neobrátíme-li pozor na pohyby svtel nebeských. Zvlášt pozorovati

sluší místa na obzoru, kde slunce vychází, kde zachází, kde vrcholu své dráhy dosahuje.

Tím stanovíme strany svta : východ, poledne, západ, a naproti poledni plnoc ili sever.

Z takového rozhlédání se v krajin cizí prostedkem východu slunce (solis orientis)

povstal asi název románský orientovati se, zorientování, jenž obdržel konen mšanské

právo ve všech lakmé jazycích vzdlané Evropy.

My se také chceme zorientovati v krajin nám z vtší ásti cizí, temné, neschodné,

nemající vchodu ni východu známého, totiž v nesmírném oboru pírody, obkliující nás

se všech stran svými podivení psobícími výjevy, ozývající se i mluvící k našim smy-

slm, k našemu rozumu i citu tisíceronásobnými hlasy a kynutími.

Jest to úloha ohromná, aniž ten, kdo ji aspo tušením pojmouti v stavu jest, vidí mo-

žnost dopátrati se jejího konce. A však zmužiti se teba. Nedosáhneme-li stanoviska nej-

vyššího k porozhlédnutí se v nesmírném oboru pírody, což ovšem jen svrchovaným sv-
toduchm dáno jest, zstávají nám ješt mnohá stanoviska a hledišt nižší, k nižší naší

lidské obmezenosti se hodící, z kterých jakýž takýž rozhled zevnilní a upamatování se

ve vlastní útrob dáno nám bude.

Všechno což jest v pírod, živé nebo neživoucí, ovdomné nebo bezvdomé, má

své stání v prostoru, v asu své trvání a své promny. Prostor pak i as, umem po-

jatý, jest nekonený i nesmírný. Kdyby totiž i dáno bylo, kteroukoliv stranou skuten

prostorem se pohybovali, nikdy bys konce nedostíhl. Aniž vhloubav se do minulosti

poátku asu dosáhneš, aniž v budoucnosti jeho konce se domyslíš. Pomyšlení té i oné

nesmírnosti jako závratem nás jímající pudí siln k navrácení se ku prvotnímu místu, k

1



nynjšku, a lak z nekonenosti bezinnié olnenie se sami u sebe v sli^edišli míry, hranic

i mezer, a ukojíme svou mysl v povolndm vyvíjení a trvání našeho pozemského všed-

ního živobytu. Takovým spsobem ustanovujeme a zorientujeme se v naší píítomnosli.

Co zde jen vduchu pojalo, názornji rozmysliti dáno , když okem hvzdáským na pro-

stor všehomíra pohlédneme. Pedevším teba mítek známých použiti, abychom pojali

velikost naší Zem. Prmr její pod rovníkem iní i719 mil zempisných, obvod lam-

léž 5400. Sliední vzdálenost Zem od Luny (msíce) udává se na 52000 mil. Stední

Zem vzdálenost od slunce jest 20,666800 mil. Vyvolíce však slunení kouli co stano-

višt dalšího rozmru nalézáme, že prmr její obnáší 192936 mil, tak že Zem i s

Lunou v jejím vnitním prostoru kolovali by mohly. Od slunce pak planeta Merkur vzdálena

jest 8,000000mil, Venuše 15,000000, Zem jak známo skoro 21,000000, Mars 31,489000,

stední vzdálenost malýcli planet novjších (Vesta, Juno, Ceres, Pallas a t. d.) iní asi

55 milion, vzdálenost Jupilra 107,521000, S.aturna 197,129000, Urana 396,423000>

Neptuna 624 milion mil.

Tak jsme dostihli konOin sluneiiii naší soustavy. Odtud odvážíme skok k nej-

bližší hvzd stálici. Málof jest jich dosud, jichžto vzdálenost podlé možnosti vymena,
tohko asi tiaiicef. Stední jich vzdálenost od slunce mezi sebou obnáší asi milion

slunodélek (1000000X20,000000 :z 20,000000,000000, =: 20 bilion). To nám zase po-

skytuje mítko k mení soustavy mléní cesty. Známof, že kolem nebeského klenutí

prostírá se pás mlhavý, mléní cesta zvaný. Silnými dalekohledy rozpadává se celá ta

mlha v nesíslný poet hví zdiek, stálic, podobné povahy jako naše slunce. Všechny

tyto hvzdy iní ouhrn jako jednoho tlesa hvzdného (hvzdiskem bych je jmenoval),

jenž podlé výtu Herschela staršího pes 20 milion hvzd poítá. Toto hvzdisko roz-

loženo jest v prostoru všemírném v podob plášti okrouhlé, z vícera kruh soustedních

složené. Slunce i s zemí nachází se nedaleko jeho stedu. Oustední pak slunce podlé

Maedlera zdá se býti jedna hvzda ze souhvzdí Plejád (kuátek), asi Alcione. Díva-

jícímu se z našeho stanovišt pozemského v ší tohoto hvzdiska zdá se, že hvzdy

jeho jsou více sblížené a hustji seté, ponvadž lmi stranami nejvtší poet jich za

sebou stojí; v hloub pohlédajícímu jen poídku se ukazují.

Z loho pochází, že tato plást okrouhlá, ze samých hvzd sestavená, jen jako kruh

nebo pás celou nebeskou dutinou otoený se nám ukazuje, a lot nazýváme soustavu

mléní cesty. Jest ona peohroinné velikosti. Podlé pibližujícího se výtu Herschela,

když se vezme zetel na jejich zmenšení podlé dálky, a pijme se, že skoro v stejné

vzdálenosti od sebe rozslaveny jsou, udává se rozmr naší soustavy mléní v hloub na

155 hvzdodálek (20 bil. X 155= 3100 bilion), v ší pak asi na Sy^krát tolik (3100

bil. X ^'/n=. 17050 bilion). Mžeme si pomysliti, že takových hvzdisek v nesmírném

všehomíra prostoru v nedomrných mezerách více rozloženo jest. I v pravd ukazuje se na-

šemu oku dalekohledem ozbrojenému nco podobného ve spsob hvzdných mlžek a

hromádek, jichžto hvzdáové po rozliných stranách nebes pes 3575 napoítali, jenžto

v pomru na rozložení mléní cesty, skoro píné k ni, v kose Bereniiné a v Magel-

lanových oblacích, jako ve dvou protivách nejvíce nahromadny jsou, což ukazuje, že

tam všemírný prostor tmi hvzdisky nejbohatji naplnn jest. Povážíme-li, že každé

takové hvzdisko nejmén tak veliké jest, jako hvzdisko naší mléní cesty, a že vzdá-

lenost jednoho od druhého asi v podobném pomru jest, jako prmr slunce ke vzdále-

nosti stálic okolních, duth lidský ani nestaí ku pojmutí lak ohromného potu. O tchto



Iivfzdiskácli, jichžto podivných podob pírodopis rovná se nemálo pírodopisu našich

rosiiiii i zvíat, jindy obšírnéji promhivíine, nyní budiž na tom dosti, že nám ponkud

posloužily v snaze naší, nesmírný prostor všehomíra jakkolivk rozmiti. Povznesše se

laklo ([uadriliony ((uadrilion mezerami od jednoho hvzdiska k druhému, i do všeho-

míra pobloudivše od svého pozemského stanovišt, vyhledejme sob zase to naše

hvzdisko, mléní cestu, a lam mezi tmi dvacíli miliony to naše Slunce, a v jeho blíži

naši zemiku, a lam to naše rodišt, milou vlast eskou, v srdci Evropy položenou.

A naše cesta byla pcdaleká i závratná, nemže se íci, žebychom byli se vy-

mknuli z dráhy pirozeného myšlení, k jakému zkušenost i dmysl dosaváde vedl nej-

znamenitjší astronomy našich as. Aniž z toho jakási zmatenost na mysli pochází,

nýbrž tím velší svtlo i rozhled ve svt i tím pevnjší ustanoveni se na míst tomto

pozemském, prozetelností boží k vykonávání našich životních úloh nám propjeném.

Jist že poznání nekonenosti všehomíra nás podobn pivádí k poznání k nekonenosti

mysli naší, a v úzké schránce živobytí lidského uzavené; ano nekonenost ne sama

sebou se poznává, než práv svou protivou, totiž koneností.

Bud nám dovoleno podobným spsobem porozhlédnouti se také v proudech as,
jakými se vykonávají pohyby tles nebeských, a které podobn slouží k rozmru dn
života našeho. Kdyby lovk chtl jen tak úsobn as miti, beze všeho porovnávání

s událostmi vnjšího svta, sotva by se mu as podailo pochytnouti jej, an tichým kro-

kem uchází, a zastavili, aby se pomili dal, ani tehdáž, kdybychom tepání svých žil

na pomoc vzali. Lépe by to šlo, kdybychom kus dráhy našimi kroky odmené k tomu

použili. Starým národm sloužily písení hodiny k vymení nevelkých chvil, potebných

k vykonávání jistých záležitostí. Však tím vším jen velmi obmezených mezer as ob-

saženo, a v mysli tušení neústupné se ozývá, že as ani minulostí ani budoucností ob-

mezen byli nemže. Dále pokroilý výmr asu bére za mítko stídání se dn a nocí.

Jest to v pravd míra asu nejpevnjší, nejuritjší, nebof dávno i nejdrobnjší

zkušeností hvzdáv známo jest, že kroužení Zem okolo své osy tak stejné a pravi-

delné jest, že i po tisíciletích v nm ani nejmenší zmny poznali se nedá. Kdybychom

sob vyvolili jistou hvzdu slálici o plnoci v poledni áe stojící, a pozorovali as je-

jího návratu, což podlé našeho spsobu asomíry iní tyryadvacet hodin, a teba mnohá

tisíciletí to pozorování opakovali, vždy by se bez nejmenší úchylky v tu samu dobu

hvzda k svému místu dostavila.

Nejpatrnji poskytovaly se našim pedkm k vymení asu bh Luny a její

?mny. Od jednoho novoluní (novomsíce) k druhému uplynulo vždy 29
'/^ nebo skoro

30 dní, což znamenáno jménem msíce; takových skoro dvanáct opakovalo se u Egypfan

od jednoho rozvodnní eky Nilu k druhému, ímž nejprv rok se ustanovil. Jak mile

lidé znali asy roní, použili jich též na vymení vku lidského i vkv lidského djin-

slva, i pozorováno prvníkrále, že život náš trvá 70 i na nejvejš 80 let. Brzo však fan-

tasie se vmísila v len asomr, bez míry bažíc po pontí jakémkoliv nekonené minulo-

sti i budoucnosti. Bájesloví pohanské požadovalo pro své bohy a jiné nadlidské bytno-

sti též nadlidské odmry as, Ano oiivážilf se i lovk, objem trvání všehomíra za-

myslili. U Ind, nejstarším národu to v djinstvu našem, vyznaeno trvání svta na

12000 božských let, z nichž každý rok 360 lidských zajímali ml, cožby inilo podlé

lidského potu 4,320,000 obyejných rok. Onu mezeru asu (12000) rozdlili zase na

1*



lyry vky svtové, jmencin džiigy. První svlovk Kriladžu<r zajímal 4000, druhý Tre-

dalžiig 3000, retí Dvapardžug 2000, a tvrtý Kalidžug iOOO božských let, což dhi

ouhrnkem 10,000 let. Zbývajících 2000 let božských rozdleno na ctyry asy mrákot

mezi každým svlovkem, mezi prvním a druhým 800, mezi druhým a tetím 600, mezi

tetím a tvrtým 400, po tvrtém pak ješt 200 božských let, po jichž ukonení násle-

dovati má všeobecná zkáza svta. My pak se teprv nacházíme na poátku tvrtého z

tchto vk.
Všecky tyry ,vky, shrnuvše je v jednu dobu, jmenovali Mahadžugam. Takových

1000 veledob inilo teprv jeden den života Bramy, jenž trval sto let. skládajících se z

365 takových dn, což iní (4,320000X1000) 2krát (den a noc) X 365 (rok) lOOkrál

(celý život) = 315,360000,000000; naež svt se znií, až zas nový Brama opt z Vi-

šová lotosu a s ním nový svt se zrodí. Takových smrtí již pestál Brama 10001, po

po vky vkv z nova se zrozujicí. Však kdež by mla konce fantasie, z nekoneného

zídla ísel erpající ?

Vrafme se k mírnjšímu sítání asu, jakým astronomové velepohjhy nebeských

tles ustanovují. Známo, že teka rovnodcnstvi v zvíetníku (totiž to místo na nebi,

kam se Slunce co rok 21. bezna navracuje) proti obrazm hvzdným od východu k zá-

padu pokrauje, tak že za 71 '4 ''oku skrz jeden stupe celého kruhu nebeského (eklip-

tiky), jakýchž 360 poítáme, se pohybuje, což iní po obhu všemi stupni TlV^XSSOz:

25.740 let, perioda asu, jenž se velkým platónským rokem zove. Máme tu tedy mno-

hem vtší mítko asu, nežli nám obecní rok a jeho ástky poskytují. Jest jich ale

více takových. — Úhel, kterým se ekliptika s kruhem rovníkovým kižuje, iní nyní

bez mála 23
'/j stup. To ale není po všechny vky stálá jeho velikost, onf se zvt-

šuje i zmenšuje postupem asu, tak jakoby jeho kruh se potácel, kolísaje se ku ploše

kruhu rovníkového. To potácení ale odbývá se velmi povoln. Podlé vymení astro-

nom stídá se onen úhel mezi 20 a 27 slupnmi, k onm se snižujíc, k tmto vystu-

pujíc, což trvá 65,000 let. Za našich as úhel ekliptiky ješt poád se zmenšuje, i

bylo by 140.800 lei potebí, aby až rovníkového kruhu dosáhl, k emu však nikdy ne-

pijde, an úhel, podlé výpotu, dosáhnuv 20" zase se otvírati poíná, až 27" dojde, od-

kudž zase svírání jeho nastane, a lak dále v stídavém potácení. Jiná perioda seku-

lární (vková) mí se zdlouhavým pokraováním dlouhé osy obžní dráhy zemské, je-

jížto jeden konec ousjuní (perihelium), druhý odsluní (aphelium) zaujímá. Pohybování

to osy dlouhé stává se podobným smrem, jako Slunce ron ekliptikou pokra-

uje, totiž od západu jihem k východu. K tonm obhu potebuje velká osa zem-
dráhy 20,930 let, za který as k lomu samému místu v ekliptice se navrátí. Jaké

psobení mají tyto sekulární pohyby na poasí Qiinm a léto) Zem naší, na jiném mí-

st obšírn se vyloží. Konen zmíniti se teba o stídavém sbližování i vzdalování se

teek excenlricity ili výstednosti obžní cllipsy (krejžicc) zemské. Slunce totiž co

sted obhu zemního, v jedné z tchto teek umístno jsouc, jednou se blíží k druhé,

pak zase od ní se vzdaluje, což stídav se dje. Mezera asu toho stídáni obnáší

bez mála 48,000 let. Kolikráte asi teka rovnodcnstvi již obhla kruhem rovníkovým,

kolikráte se její úhel zoužil a zase rozevel? kolikráte kolem obhly teky apsidové

dráhu zemskou? Kolikrát výstednost Slunce se rozšíila i zoužila ? Zde stojíme ped
tmito ohromnými svto-hodinami, kterými jak velikánské pohyby tles nebeských, lak

i mihání se vlásk, tvor nejdrobnjších, se vymuje.



Však vrafiiif se zuso na naší [lvoilní pfidu, na kouli zemskou, kde nesíslné

výjevy na uplývání asii. na návraly dub podobnýcli, jicliž za mítka použili lze, nám

ukazují. Nejnápadnjší v našich krajinách jsuu promny v pírod, obhem jednoho roku

ve všech živlech i ve všem tvorstvu se vyskytující, jakož jsou poasí jara, léta, pod-

zimku a zimy, v krajích podrovníkových as dešl a jasiiýcli nebes, ihlédnouce blíže

nacházíme, že každý úkaz ve svt živelním, úsirojném i neúsirojném, má svj poátek

a konec, své trvání. Pohyby svtla, lepla, clekli'iny, zvuku, padání tles pevných, vání

vzduchu, teení vod, píboj a odboj snoí, vše má sob vymený as, jímž prostorem

se žene.

Zvlášt pak tvoení a vyvinování, podobnž hynuli a mení tles živoucích pra-

videlnými asomry se odbývá ; všemu živelnímu, náhodou-li nebylo porušeno, pvodn
ureno jest jeho trvání. Polní bylinky, ki'oví i stromoví až k velikánm dubm, lipám,

tisíciletým bahobabm alVikánskýin, podobn v živoišstvu od mušek jednodenních až k

slovkým slonm a velrybám, všemu as životní pravidelný vymen jest, tak že se tomu

ani divili nesmíme, že povra vk miuulýcli v pohybech a postaveních hvzd ídidlo

vyhledávala; kterým by píbhy živola lidského a jeho trvání se spravovalo. To se dje

na povrchu kry zemské. Než vsiupujeme-li do vnitku jejího, tu se nám teprv otvírají

listiny pi'edvkých djin, jaké jen nahoie dotenými velemrami hvzd vymiti by se

daly, kdyby se nám základního mítka dostávalo.

Z hornických zkušeností známo jest, že ím hloubji se prokopáváme korou zem-

skou do útrob jejich, tím více teploty pibývá, lak že podlé rozliných místností po 73'

až do HO' (stevícft) hloubi teplomr vždy o jeden stupe (Celsifiv) vystupuje. Kdyby ta-

kovým zpsobem, jako k pravd podobno, tepla napoád pibývalo, vystoupilo by po 15,000'

(6 nú\) již tak vysoko (ISGS^C), že by nejen všechna voda v páru se promnila, ný-

brž i vtší ást skalin v tekutinu se obrátila. Z toho lze souditi, že jádro Zem zcela

tekuté a eavé býti musí, a že jen její kra nkolik mil lloušlky, jak dalece ochladla,

v stavu pevnosti se nachází. Jiná znamení na povrchu zemském, zvlášt pohoí složené

ze skal shlacených vodoprázdných, ukazují nám na to, že ony co eavé tekutiny, (jako

dosavad lávy sopek) ohromnými rozpuklinami na povrch se vychrlily, a že nkdy celá

zemkoule i s jejím povrchem v stavu tekutém a eavém se nacházela. Dále pak vznikla

otázka, jakové as délky by poti'ebí bylo, aby kra zemská tak dalece vychladla a se

srazila, jako se nám nyní pedstavuje. K vyskoumání toho sloužily koule jisté velikosti,

potažné líže a hutnosti, jako naše Zem. Zhotovila se k té zkoušce koule z edie
(ba.saltu), jenž skoro stejné hutnosti jest jako naše Zem, v prmru dvou stevíc,

rozpálila se na 340" nad nullou, i nechala se ochladnouti až na 45" pod nullou. as
ochlazení koule ediové a vehkosl její v porovnání s velikostí Zem daly výsledek,

že by tato k podobnému ochlazení 353 million let potebovala, z ehož pochází, že za

2000 let jen o V293" stupn se ochlazuje, což i s jinými výzpyly a výpoty se shoduje.

Nalézají se v našich krajinách ve vrstvách zemských zvíata i rostliny (palmy, kapradi

a t. d.) nyní jen ješt pod rovníkem (27" C. stední teploty) živoucí, z ehož souditi lze,

že nkdy též u nás stejná teplota (27° C) panovala, ano že po celém povrchu zem,

bez oliledu na stupn šíky a na rovník, bez mála stejná teplota rozložena byla, která

od slunce nezávisíc z oustední teploty Zem svj pvod brala. I dá se podlé hoejší

analogie vypoítali, jak mnoho asu uplynouti muselo, až zem do 10" C. stední teploty

kraj našich vychladla, což iní 1,291,772.



Podal jsem tedy zas piklad jiného, aí- jen dmenlivélio proslredku, jakým lovk

do nekonenosti vká vniknouti mže. Yšak dosti na tom, vrafme se již k naší nejbližší

pi-ítomnosti, a ohlédnme se dále v oboru pírody, pírody naší pozemské. Pohlédnme

pedn okem zempisce na kouli zemskou. Zíme ji z ásti ozáenou sluncem, z ásti

zatmlou, a však v tento as, v první polovici ledna, ukazuje se tona (pól) jižní k

Slunci naklonna, i panuje lam až do jisté šíky stálý den, totiž slunce ani nevychází

ani nezapadá, nýbrž za celý den skoro v stejné výši nad obzorem se vznáší. Naopak

tomu jest tona severní od Slunce odvrácena, i panuje tam neustálá noc. Pak ješt po-

znamenali sluší, že Zem v ten as, akoliv u nás zinmo bývá, jest k Slunci piblížena, ili

v ousluní svém se nachází, proež také slunení kotou, z podrobná vymen, nco delší

prmr okazuje. Na severní polokouli panuje zima, na jižní léto. Však nežli dále naši

zemkouli obhlédneme, vyvolíme sob slušné stanovišt, kdeby ani píliš blízka ani píliš

vzdálena nebyla, jak to inívají lidé dívající se na obraz, totiž u vzdálenosti asi trojná-

sobného prmru rámce, tedy, an zem prmr 1719 mil obnáší, 1719X3= 5157 mil.

V této vzdálenosti budiž nám dáno oblélati voln po všech stranách celou zemkouli.

Spatíme tu na jedné i na druhé polokouli, vznášejíce se stejnou rovinou s rovníkem,

rozložené pevniny, zde Afriku s Asii a Evropou, tam Ameriku, mezi nimi velké oceány

a mezimoí s nesíslným po.lem ostrov, nkolika velikých, ostatních menších a nej-

menších. Ohromná pevnina starého svta dosahuje šikmo od jiho-západu k severový-

chodu, an na polokouli nového svla Amerika od severu k jihu skoro pímo vybíhá. Vzne-

seme-li se nad tonu severní, uvidíme, kterak tam všechny pevniny se sbližují, an na

jižním hledišti ostrými konci od sebe. odstávají; tam pevládá živel zemní, zde vodní.

Ješt ouplnji vyskytnou se protivy zemní i vodní, budeme-li obléíali nejvtším kruhem,

jenž jde blízko beh východní Asie, eže poloostrov Malaku, bží okolo konce jižní

Afriky, Atlantickým moem, dosáhnuv Ameriku jižní její tetinou pechází na její beh

Oceánu Tichého, a podél Ameriky stední a západní k svému poátku u východní

Asie se navracuje. Tonu severní lomu kruhu náležející zajímá z vtší ástky Britanie,

jižní nachází se v moi mezi jižním NovohoUandskem a jižní tonou. Vznášejíce se nad

Albionem spatíme nejvtší spoustu pevnin, nad moem u Nové Hollandie nejvtší spoustu

vodstva. Na zemích vidíme pohoí dílem snhy a ledy pokrytá, s nich sestupující proudy

velikých, malých ek; po oudolích a rovinách, zvlášt na blízku vod, zelená se všecko

rostlinstvem. Severní Afrikou a slední Asií táhnou se ohromné poušt písené, etnými

oasami poseté. K tonám, severní a jižní, blá se všechno snhem a lediMU. Oceány

pak Tichým, Indickým, Atlantickým , proudí se neustále vody moské. Hlavní proud

pichází od tony jižní, nebo na ní živel vodní, studeno, ledy a snhy odvné pevlá-

dají. Vychází podél celého kraje putujících ledových ker ve valném množství se rozpoušt-

jících, i dlí se na dva prameny; jeden, a to vtší, proudí podél západních beh Ameriky

až k Me.xiku, obracujíc se celou svou šíí do Oceánu Tichého, kde smrem píním od

východu k západu Indickými ostrovy se prodíraje, vchází v moe Indické, odkudž okolo

pedhoí Dobré Nadje žene se do Oceánu Atlantického, kdež ohromným vírem,

potkav se s proudy tony severní, koluje a podél západních bi-eh Afriky k druhému

pramenu se navracuje, kterýž, oddliv se od prvního na konci jižní Ameriky, spojí se

s podobným pramenem, po jižním pomezí Indického moi-e a podél jižních beh Nové

Hollandie proudícím, až pak zase k poátenímu proudu se navrátí. Tímto bhem pe-

chází dvakrát, v Tichém i Allantickém Oceánu, oupaly slunce nadrovníkového a donáší



zaháté své vody do moí polokoule severní, která z té i z jiných píin nad jižní

nSco teplejší jest.

Jiný znse velkolepý výjev poskytují nám asy moské (©ejfiten, angl. lide, píliv

i odliv), vzdmutí moe ouinem Luny i Slunce, pokraující po Oceánech dlouhými, vše-

lijak ohnutými valy od východu k západu, a na pobežích pevnin a mezi ostrovy mnoho-

násobné se lámající a nahrnující. Také se v nás pi ohledu na zemkouli vzbuzuje žádost

dovdéli se nco o hlubinách moských. Jsouf ony pro potebu plavc všemožni5 pro-

skouinány, k nejhlubšímu však ješt nedosáhnuto; jen to se tvrdili mže, že jak vysoko

se pnou nejvyšší hory pevnin, lak iiluboko i ješl hloubji sestupují propasti moské.

Ješt jeden Oceán , a to nevidilelný
;

pokrývá veškerou zemkouli : jest to

obor vzdušný ili almosfér/i. Nespatujeme lu žádnou povrchní hladinu
,

jako na

moích, i zdálo by se. že bczpr().srredn splývá s etherem mezihvzdním, což však pravd

nepodobno, ano radji pijmeme, že opar vdušní, jako jiná hmota tekutá, svou vlastní

souvislostí a pilahováhíní zem v jednu ohromnou kouli se shrnuje, která podobn

vlastním povrchem ohraniena jesl, jako lo n každé voln padající kapky vody vidíme.

Dno vzdušného Oceánu jest povrch celé zem, výška jeho udává se asi na 30 mil, kde

ješl svtlo slunení za soumraku se odráží. Pijímání ješt vlší vysokosti vzduchu

bylo by se znamenitým jeho ztenením spojeno, na 100 mil byla by ídkost ješt jen sep-

lilionek dolejší hutnosti, lak že by to všechno naše ponlí o hmotnosti pesahovalo.

Koule vzdušní na tonách svých podobn i více ješl splesklá bude, jako koule zemská,

anaf pi'i kroužení její osy svah rovníkový na lak outlon a plachou tekutinu ješt více

psobili musí, než na vodu nebo na látku zemní. Možná také, že opar vzdušní z vícera

vrstev rzné lekulosli ano i jakosti se skládá. Pohyby povšechné a zmny hutnosti at-

mosféry poznáváme nejlépe prostedkem tlakomru, jiné hmotnjší a ástení vánky,

vtry, vichice, hmatem a hýbáním se tles jiných. Celý obor vzduchu nachází se v ne-

ustálém pohybování a kolování. Pod rovníkem vzduch zdola rozpálený vynáší se vzhru,

a pak poochladna hoejšími vrstvami k severní i jižní ton splývá, kde naopak vzduch

chladný od toen dolejšími vrstvami k rovníku se hrne. To kolování však nestává se

pímými smry od toen k rovníku, nýbrž z pi'íiny kroužení zem, šikmo od severo-

východu na severní, od jihovýchodu na jižní polokouli. Tím se spsobují s obou stran

rovníku stálé vtry pasátní (živé vtry), nejpravidelnji nad Oceánem Atlantickým a

Tichým vanoucí ; mezi obma, kde vzduch se zase vzhru vznáší, nachází se pásmo

tišin, stídajících se s nenadálými bouemi. Zvláštní proudy pehorkých vtr vydává

poušt Zahara. K jihozápadní Africe vanoucí zove se Ilarmatan, jiný. Široko zvaný,

žene se do Vlach pes moe Stedozemní a t. d. V Indickém Moi panují v opaném

smru pasalním tak zvané Monsony, mnící se po plletích. Jinak na pobežích ostrov

a pevnin stídají se vtry od moské s odzemskými. Pravidelná tato povtrnost mezi

obratníkama v našich šíkách všelijak se mní, což zvláštnímu pouení o povtrnosti

ponecháváme. — Vzduch jest rodišt oblak, mlh, dešf, bouek a všelikých výjev

eklekliny. Jeho prostedkem dje se ono velikolepé všeobecné kolotání vláhy pozemské.

On ssaje do sebe vystupující páry ze všech povrch vod, z nesmírných hladin moských,

zvlášt podrovníkových; a roznáší je po pevninách a ostrovech, kde dílem v oblaka se

promují, dílem po vrcholích hor se srážejíce napájejí zídla potok a ek, a podává

tím obživující vláhu rostlinstvu i zvíatm. — Známo, že vzduch složen jest z kyslíku

a dusíku. Tím slouží hlavn k udržování života všech fvorft po zemích i ve vodách.



Obrafme se k uvarování vši-likých sil a sílin, jenž, jako po všemmíru rozpro-

steny jsou, zvlášl také na Zemi innost svou vyvádjí. Tíže vede Zemi stálou dráhou

okolo Slunce, toí ji okolo osy, udržuje Lunu v jejím kololání, pitahuje a sousteduje

všechny hmoty pozemské. Svtlo slunení ozauje a heje kouli zemskou, tvoi její

poasí, a vybízí život v rostlinstvu i živoišstvu. Elektinu známe jen v hromu a blesku

vzboueného vzduchu, zdá se však, že elektina galvanická u vnit kry zemské po je-

jich vrstvách rznorodých vlivem tepla i vláhy znanou innost provozuje.

Pohlédnme ješt jednou se svého vyvýšeného stanovišt na kouli zemskou. Po

všech moích vidíme veliké množství lodí evropských, zanášejících se obchodem i jinými

správami. Ka každé se nachází kompas (stelka magnetní)
,

jímžto svou cestu ídi. A

hle ! na každém míst po zemi i po moi stelka magnetní jinak a jinak postavena jest,

aniž smr severojižní, mimo jednu hlavní áru
,
písn zachovává. Spojíme-li v mysli

odchylky všech stelek až k jejich ouplným obratm na jedné i druhé polokouli, zrstají

nám z jich ouhrnu áry kivé povrchem zem pobíhající, jimiž i jinými podobnými roz-

položení sil magnetnich se ukazuje. Podlé jejich rozpoložení ustanovují se lyry tony

magnetní, severo-amerikánská a sibiská na severu, na jihu novohollandská a jiheameri-

cká, i vyzrazuje se tím, že zemkoule sama jako dvojnásobní magnet považovali se dá.

Však sestupme zase na povrch Zem, vniknme myslí do jejího vnitku. Sted její sa-

má smsice pouhých kov tekutých, snad podlé své tíže vrstvami se obalujících, od

stedu k zevnitku vždy lehejšicb. K povrchu hmota , a tekutá, již okysliena jest, v

níž tvoí se látka žul, basalt, porfir, novjších lav. Nad nimi konen splývá korá

látek vystydlých, shlacených, všelijak prolomených a zpevracených a tekutými dolejšími

prohnaných. V lnu jejich spoívají vrstvy splavenin starších i novjších, útvar po útvaru,

pipeených sem a tam v sousedstvu látek oustedních, eavých, roztopených. Nej-

zevnitnjší povrch pokryt jest vodami , aneb kde nad n ostrovy nho pevnina vyniká,

nahou skálu nebo zeminy, písek, kídu, hlínu, prst ukazuje. Prsf pak jest nejnovjší

útvar zetlelých látek rostlinních i živoišních. Každé souvrství chová v sob stopy vy-

melého svta, rostliny a zvlášt misky mkkýš. Skoumání tchto skamenlých zbytk

náleží k nejzajímavjším odvtvím pírodoskumu. Vtší ást pevnin a ostrov pokryla jest

rostlinstvem, v nmž tráví život všeliký živoich. Však i ve vodách velkých, zvlášt v

poblíží beh, všechno hemží se životem, jen oustední ohromné tun Oceán, jako pu-

stiny stedozemní, spoe jen a náhodou živoky navštíveny bývají, anebo tam snesena

jsou velikánská pole as vírem proudících moských vod.

Nejbujnjší rostlinstvo se rozkládá okolo rovníku v sousedstvu velikých ek Ori-

noka, Maraonu v jižní Americe, Nigru v stední Africe, Indu, Gangesu, Bramaputru v

pední a zadní Indii. Zde nejvtší rozmanitost rod a eledí, nejvtší íslo jednotlivých

tvor. Kde nejhojnjší rostlinstvo, tam nejvíce bejložerc , a za nimi nejvíce dravc.

Mohli bychom zde obšírnji rozprávli o kvtinách i zvíenách pásem studených,

stedních i pásma horkého, jmenovati vlasti, eledí i rody rostlin a zvíat, to však budiž

jinému místu ponecháno, jenom ješt o lovku krátce promluvíme. lovk, hlava ve-

škerého tvorstva pozemského, duch vtlený, postavy panovnické, pímé, tvái k nebesm

zdvižené, rodí se nah i neozbrojen, aby sám péi ml o odv, a rozumem zbroje a vše-

liké nástroje ku práci sob zaopatil ; žádá v letech mladistvých trvalého pslování, až se

k ouplnému vdomí lidské své dstojnosti vyvine, kdežto zvíe pudem vedeno již v prv-

ním mládí jakési samostatnosti nabývá. Neníf obmezen na poteby tlesní, dobýváni po-
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Iravy, rozplozování rodu, nýbrž se slejiiorodými sesbalnv tvoí národy , stály, církev,

trudí se vyššími ideami duchovními, právem, vdou, umou, náboženstvím, jež v život

uvádti a v nm udržovali všemi silami tlesnými i duševními snažn se namáhá, ano i

vezdejší život nasazuje, aby je v skutek uvedl. Takovou inností jednotlivých osob i

celých obcí tvoí se vlastni ústrojí vyšší, jeden celek z jednollivcii složený, jako jedna

vyšší osoba, jako jeden muž. Víra, láska, pravda, krása jsou tohoto ústrojí vnitní hý-

batelé, spolu vzaté jsou podstatou lidskosti, duší celého lovenstva.

V následujícím lánku chceme vyložili pomr lovka k pírod jej obstupující.

C á p').

Príluln a dílem dotíravC pidržují se k lovku tí obané íše povtrné, kteí, a
V službu a manství jeho nevstupují, pedce rádi v oboru sídla jeho se drží. Jest to áp,

vlaštovka a vrabec. Jsou to takka svobodníci na pd jeho, prosledkující pechod

od podrobené okídlené družiny k svobodnému slálu oslalních kídjalcil. Ovšem to platí

vlastn jenom o ápu a o vlaštovce, neb iverák vrabec jest jenom dotíravé chlapisko a

trpí se toliko, dokavad neruší píliš nestydat hostinského práva, Všickni Ii náležejí

ale ke sboru nohsled, jež zástupy zvíectva dílem k služb, dílem co komonstvo ke

dvoru panovníka svého — lovka — odeslaly. Ode dávna pivlastnili si tito soudruhové

lovka mnohé z jeho zvyk, a ode dávna obcuje on s nimi jako se starými sousedy a

vrnými pátely. K tomuto vzájemnému pomru |indružila se z ásti i jistá posválnosl:

lovk totiž poznav v oblelajících soudruzích ochranné neb varující tvory, soustrastné pi

jeho radostech a bolech, obrátil se k nim s obzvlášiní uznalostí a vnoval jim vdnou
péi a úctu.

Klademe z nich na pední místo ápa.

áp jest urozené krve, vysokorodý ; na stechách , lomenicích, na vžích a ka-

lancích, vysoko nad hlavami celé obce rozkládá se jeho hnízdo. asto slouží mu za

stanovišt také silnovlvý ufatý strom, jasan, jilm nebo dub, na blízku u domu nebo

ddiny, ale \-ysoko to musí býti, neb áp miluje volný, neobmezený rozhled s hflry po

svém panství, po lukách, rolích a bahnech.

Pijde-li s prvním teplým beznovým vánkem áp nazpt do své ddiny, jásají

dli a staí se radují. Popvky a písn vílají dlouho pohešeného pítele bohdala '), staí

znají ho již dávno co soudruha, a dti, s nimiž jest pi'edevším spátelen, skáí radostí, neb

te jim pinesl podstatnou áku mileného jara, te již se nevyhnuteln zaponou dlouho

odkládané hry a radovánky. ápi jsou zde; a v radostné jistot tvrdí se: jaro jest zde.

A jakou dá hned látku ku pozorování ! což se nemluví o jeho chílzi, lelu a hnízd,

o jeho nápadech a kouskách, o jeho bojích a besedách ! Vru podivný jest to pták a

hoden vší chvály. Patriarchou, vojevodou, lékaem, soudcem, prorokem: vše v jedné

osob jest áp ; kdož se mu v tom z ptactva vyrovná ?

') Z ásti dle D. H. Maslasa, Natarsludien, Lelpzlg 1852.

^ U Slováka nazývá se áp bohdal; odtud snad má své jméno Bohdalec, vršek u Michle ne-

daleko Prahy; Bohdal u Jelšovlc a podobná jména, jakoi 1 od ápa místní jména áp, C'á-

pov a t. d. se odvozují.
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Již la jeho postava, jakou jeví dstojnost a význaCnost ! Na vysokých nohách,

vzících v úzkých Strakonických punochách, (a vru sídlí také na Strakonickém zámku),

kohbá se statné jeho tlo, odno v bílý kabátek, ern lemovaný ocas jest krátký a

ufatý, tím delší a pnižnjší ale krk, na nmž sedí hlava v liché a povážlivé dstojnosti.

Nad vysokým elem piléhá peí z tuha a hladce k hlav, jako pozorn uesané vlasy;

hndé oko dívá se na svt jasn a upímn, ale spolu šibalsky z erných brejlových

oblouk, a obliej ukonuje se jako dobrý vtip dlouhým nosem, významn ozbrojeným

silnou a ostrou špikou. Chze, postava, spsoby poukazuji na zatvrzelého pedanta

zrovna jako z doby naší arcibáby, div ješt že nenosí kordisko a že netancuje menuet.

Zdá se, jakoby pocházel z pedešlého století a. dle kroje od Domažlic 3).

Obíraje se vážným pemýšlením, kráí zpíma a dstojn, jako na špalíkách,

svými strouhami a luinami
; po každém kroku vyzdvihuje pozorn a v stejné odpoí-

tané dob nohu vysoko k tlu, takka aby ped každým nepatiným pívskem se

ochránil, kdežto pi tom hlava a krk s nejsmšnjší vážností sem a tam se kývá. Muž a

žena, áp a ápova, kráejí tak mlky, jako párek filosof peripatetických, njakou chvíli

dále, až najednou áp svj špiatý zobák jako harpunu na zem mrští a tunou bichatou

žábu popadne, která trávíc voln u behu rodinné louže, neoekávaný hrob v biše filo-.

sofa nalézá.

Cápova vyzdvihne pi tom hlavu, a zakroutí se jako k upejpavé poklon. Jesl

to honba pozvolná, tichá, ale pece pilná. Nic je nevytrhujc, leda, že by se kdosi

zvdavý píliš piblížil nebo nco neobyejného se objevilo. Pak se zastaví, pitáhnou

jednu nohu k bichu a obejmou ji druhou, krk se natáhne zvdav do výšky a oko

míí byste na pedmt, rušící poklidnou procházku,

V této postav, která pi vši podivnosti svépcdce ápi dstojnosti nieho nezadá,

zstanou státi nkolik minut beze všeho pohnutí vážn jako sochy, až se pesvdí, bud že

bez nebezpeenství mohou loviti dále, nebo že moudrá opatrnost útk požaduje. Nyní

se ale celé tlo rozkolíbá a takka z rovnováhy pipraví ; dstojná usedlost zmizí, a áp
namáhav chce se do výšky vynésti. Tžké tlo ale jedva se zdvihá ; z poátku vy-

vede nkolik neobratných skcik, klátí roztaženými perutmi, nohy natáhne zrovna do

zadu, a jen kolísav vznáší se sotva nad pdu. Na jednou ale, jakoby se byl zpamato-

^ Hod áp (Ciconia, Beclisteili) uáleží jak známo k ptákm bahním. K podstatným znakm
tohoto rodu náleží zobák rovný, naped zúžený, bez brázdy nosní, a mnohem delší nežU

hlava. V Evrop se zdržuji dva druliy, mající tu zvláštnost, že zobák jejich jest stlaený

a hlava a krk opeené.

Cáp bílý (Ciconia alba, Bechstelu) jest bily, ocas ale a perut má erné, nohy a

zobák ervené. Délka 3'/, st. O tomto zde jednáme.

Cáp erný (Ciconia nigra, Llnnéj jest ernavý : hru a bicho má bílé, nohy a zobák

ervené ; délka 3 st. Kehuizdí nikdy na domech, nýbrž na stromech.

Mimo tu se poítají k ápm ješt Marabn (Ciconia Maraha, Temmiuk) a áp ame-

rický (Ciconia Mycteria), které se rozeznávají od obou pedešlých tím, že mají zobák troj-

hranuý, hlavu a krk lysý, jakož i mnohem vtši výškou, Marabu, žijící ve východní Indii,

dosahuje výšku 6—7 st., a chová se pro vzácná péra na ocase co domácí zvíe ve velikých

hejnech ve vesnicích n Kalkuty, kdežto se také voln po ulicích prochází. Peí z ocasu jeho

používá se co šperku velmi váženého. Cáp americký žije v jižní Americe,
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val a pouta pi-elrbl, vyzdvihne se íleg-malický blátošlap kolmo do výšky a pluje v po-

vtrném moi krásn a svoboJn nejrozkošnjšími obraty a oblouky. Užaslé oko pozo-

rovatele sleduje ho poád výše a výše, te spoívá jak bez pohnutí roztažen ve vzduchu,

jakoby se nesl svou vlastní tíží, ted vyšvihne se nkolika pohyby kídel ješt výše, až

se konefn v šikmém šroubovém lelu spustí dol k hnízdu svému, vysoko nad stechami,

kdežto hladová rodina klepáním zobák radost svou nad jeho návratem jeví.

Tím vstupujeme v domácnost cápa a poznáme hned patriarchální zízení a tak-

ka lovíí uspoádání její. Pedevším jest cáp pelivý a vrný manžel a starosta,

akoliv ne bez otcovské písnosti a pánovltého velitelství. Jako u slhovavých národ

stepí hlava rodiny vytáhne naped, aby vyhledal novou pastvu, a pak se navrátí, aby

íeled svou na vybrané místo dovedl, a doraziv opt pi slavném provolávání první tyku

ke stanu do zem sám vráží: tak i íáp táhne naped,- jednu nebo dv nedle ped sa-

micí, a ohlíží se n nás, je-li všechno v starém poádku — jsou-li novosnoubcnei, jaký

se hodí pro n nový, pohodlný stánek. A našcl-li staré omšené došky s opuštným

hnízdem, je-li na dvoe ješt ta stará studnice a vedle ní ty samé košaté stromy, pro-

hlídl-li kolem krajinu, pak zmizí na králko, a objeví se brzo s milou polovicí, uvádje

ji podivnými poklonami, s veselým raehocením jakožto hospodyni do starého sídla*); ne-

prodlen pistoupí se pak k potebným opravám, nebo dle poteby k vyvedení nové

budovy. Tím se patriarcha náš znova v statek svj uváže a po domácku se zaídí

;

naež nastupují nové, utšené starosti manželské. V líbánkách a v lovení ve svém há-

jenslví uplynou jim milé doby manželské. Ale poklid domácí nezachová se vždy v této

idyllické tichosti. Závist, žárlivost, zrada a úsilí nerozsívají své zlopovstné sím jenom

v rodin lovka, vtírajíf se i v pokojný slánek ápv. Nezídka vyskytne se v mezech

zddného majetku úskoný soudruh, násilím proti všemu právu zmocující se luin a

bahnisek; nezídka pibližuje se neženatý hejsek a obletá žádostivým zrakem samici,

která doma v nepítomnosti svého pána o budoucí rodinu, uzavenou ješt v skoápkách,

se stará. Která ze slabého pokolení mže odolati všem lstivým úkladm ? Proto se

staví opatrný áp písn a mužn proti úsilnému vábení nápadníka, a povslává krulá

ptka. Již zdaleka, vraceje se z lovu , vypátral samec soupee svého, a mohutným

prudkým letem pádí ke svému hnízdu, ochránit dm a ženu. Již je dostihl, ale ztuha

za ním následuje odvážný ženich, áp se skrí, sice namíí hrolnalý zobák proti od-

prci a rozkídlí perut k mrštnému odrazu. Však útok jest tak silný, jako bránní. Oba

bojovníci zasazují si mohutné rány v hrud a plece, v divokém vzteku popadnou a ne-

pouštjí se, vyletí vzhru, pi emž rachotí rány kídel, jimiž na sebe dorážejí; divoký

šumot a praskot napluje povtí, hluboké bodnutí raní jednoho, ten utíká, šuinným

letem pronásleduje ho druhý, a oba zmizí pak v dálce.

A však boj není ješt u konce, brzo zastaví se strany nepátelské, a nový úsilný

zápas nastane. O závod peletují se bojovníci, dotírají na se útokem a odrazem, a

pibližují se opt k hnízdu. Však samice dosavad tichá (snad nerozhodná), sedící tiše

v domácím stanu, horliv zaklepá svým zobákem, jakoby manžela pohádala k vytrvalosti.

') Ze ten samý áp se vracuje do toho samého hnízda, potvrzuji ápové, jimi se daly obojky

ua krk. Jeden, sídlící v Polska, obdržel obojek s aápisem : Z vlasti polské. Piletv pak ua-

zpét niél pod tímto nápisem pídavek ; Pozdravení z Uher, a jiný turecký, bezpochyby toho

obsahu, že byl i mezi Turky.
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Nadarmo nezaslechne manžel pobídnutí lolo. Ješt nkolik pádných ran aaliuí v povtí,
ješt jednou kižují se v posledním tuhém potýkání ostré zobáky, a již padá pemožený
soupe porann a unaven k zemi, zanechaje pole statnému manželu. Boj jest vítzn
rozhodnut, dvr a rodina jsou zachránny, a áp vítz slaven ode všeho pokolení svého

co statný rek a obhájce.

Bda ale, dopusti-li se samice skutené nebo jen zdánlivé nevrnosti, (podloží-li

sejí pošetilostí lidskou k. p. vejce kuí); bez slitování propadne pak písnému, krva-

vému trestu. Na vydšený kik manžela oklamaného shromáždí se celý sbor dlouho-

nožc, aby se spáchaný zloin ohledal a spravedlivý soud odbýval. Jest to takka zákon

krvavé pomsty, dle nhož se shromáždný sbor ídí, každý oud pohanného kmene

vráží svou zbra do prsou nevrnice.

Jenom samec sám— a to jest zvláštní významná stránka pamtihodného ptáka —
neouastní se v léto krvavé pomst. Stojí opodál, smutn sténaje, jakoby cítil bolest

dvojnásobnou, nad hanbou vlastní rodiny a nad smutným koncem kleslé soudružky
;

navždy opouští pak ves a krajinu, která spatila potupu jeho.

Ostatn jest ale ip povahy mírné a klidné, a jako pod hradem rytíe ráda se

hostí družina manu a ochrany žádoucích, popává i áp vrabci a vlašfovce hostinného

útulku pod svým ochranným sídlem. V díistojné klidnosti dívá se na dovádivý nár4dek

jej oblelajicí a žádná dolíravost neb rozpustilost není v stavu jej rozhoršiti. ^) Vbec
jeví áp více, než který koli jiný pták náklonnost k životu domácímu.

Jak již podotknuto, jest áp pelivý, a pi vší písnosti dobrosrdený otec,

laskavý ke své rodin a vdný ke svým roditelm a dobrodincm. Proto již staí e-
kové pojmenovali lio ptákem pobožným, a vystavili ho za piklad domácí ctnosti. Své

dti prý si bére na záda, a vylétá s nimi na procházky, ue je pi tom užívati dorsta-

jících perutí; taktéž stará se v nouzi více o svou rodinu, nežli sám o sebe, a rozšíená

jest povst, že sedláku, na jehož dvoe hnízdí, každoron vyhazuje dar — takka jako

nájemné — a sice první rok péro, dnihý rok vejce a tetí rok jedno mlád. Kam áp
piletí a kde se usadí, tam prý nevypukne ohe, a kdyby se tam v noci znal, uiní prý

áp strašný povyk, až se lid vzbudí a ohe uhasí ; a kdyby ohe z komína již ven šle-

hal, sedne prý na komín nebo zacpe ho svýma kídlama, až se ohe udusí ^).

Zvítzí-li ale živel divoký, neopustí áp svou rodinu v hnízd, nýbrž radji za-

hyne s ní, nemže- li jí pomoci. Tuto svou lásku k dtem svým penáší i na dli lidské,

které opt k nmu zvláštní náklonnost mají. V jižních Cechách, kdežto v okolí ryb-

ník rád se zdržuje, panuje povst mezi dtmi Ckterá jinde ovšem jen o vránách platí),

že pináší dti mužského pohlaví, vrána ale zase holky , bu komínem bud oteveným

oknem, a že je klade do kolébky. Proto spatují v nm dti, jako ve vrán, mudrce,

jemužto jest známo tajemství pvodu jejich ').

') Ano nkdy just i velikomyslnm ochráncem tch, klei se dvrn pod ochranu jeho ulekli.

Koku, která se pikrade k hnízdm vrabím, pod sídlem jeho ukrytým, potrestá zobákem

svým dútkliv, že jí navždy podobné choutky zajdou.

"O Proto také dávají mu Cechové stará kola na kaJance, jež ápové proutím proplétají a drnem

prokládají, pipravujíce sob z nich hnízda.

') Chlapekové kladou na okna cukr, aby piletl áp a pinesl bratíka, holky též, aby jim

pinesl setiku.
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Také islola náleží k doniácim pravirilm ápa a lakoka k národní povaze jeho;

ostatn jest k zachování shišnosli nevyhnutelná, nebof každá skvrna bílý šat jeho tím pa-

Irnji hyzdí. Proto užívá neustále svého zobáku, který mu slouží co kartá a hi^eben

;

brzo zde, brzo onde istí se a nco poopravuje, jednou na kabátu, pak na náprsníku,

jindy zase na punoše. Pi tom ncziislává istota obmezena jenom na zevnitek, áp
nenáleží k tm, kteí nosí bílý kabát na špinavé košili. Každou chvíli se koupá, a umlý

jeho zobák slouží nezídka i k vnitnímu propláchnutí. Klyslýr nevynášel nikdo jiný nežli

áp. Proto také pikládá mu báchorka právem úad léfitelský, jejž zárove se strýcem

jeábem ve sboru kídlalém ádn zastává.

Jeslí patrno, že áp v poínání svém objevuje velikou podobnost s lovkem ;
proto

jej vidí rád lovk a on lovka. Bezpen a pítuln kráí v sadu a luhu rolníka ; a

hnízdí se u prosted ddin, na zámky a vže, ba v severních námoských mstech chudí

veejn po ulicích mezi davem lidstva, žádaje od každého, s nímž se potká, aby se mu

vyhnul: prochází se od trhu k trhu, od studn ke studni, zde ohledává koš, tam mísu,

zkrátka cílí, že jest mezi svými ^).

Ale i pi této piítulnosli zná si áp pece vážnost a úplnou svobodu, ba i jistou

nadvládu zachovali. Jakkoli snadno krotne a opoulati se dá, jest nenávist svobodného

ápa k chycenému a zkrotlému tak veliká, že, jak oití svdkové potvrdili, nezídka

hejna áp odrodilého otroka pepadají a do smrti upichují.

To nás vede konen k velkým státním záležitostem, k válkám a porotám. Oboje,

války i soudy porotni jsou údaje velmi vzácné; neb dle své povahy jest áp mírný, po-

kojemilovný, a ád obce jeho spoívá na zákonech svobodné, ale dobe zízené jednoty.

Nikdo z áp nedýchli po válené sláv ; nikdo nepokouší se o samovládu. Ale as od

*) Sjíatujenie capi hnízda na zamkli Podbradském, Brandýsskéin, Protivínském, ua stavenicli

okolo Vysokého Chlumce, Tehon, Dokz a t. d. Náš síateuý vypravovatel zvyku národních,

p. Krolmus, sdluje ve svých staroeských povstech, že druhdy nikdo se nesml opovážit

na ápy stíleti, sice že by ho lid byl ukamenoval. Icta k ápm jest hluboko založena v

mysli eského nepokažeuého lidu ; toho, kdo ua n stílí, potká prý neodolatelné neštstí a

bída. Nkteré píhody potvrzuji tuto víru. Xa zámek jistého šlechtice piletlo pt ápíi,

i chopil se on hned runice, aby je zastelil. Prosby manželky, dti, služebnictva nic ne-

prosply a stará chva jeho též nadarmo prosíc prorokovala, že za pt let pijde o statek,

nsmrti-li ápy. Ale šlechtic, povrou touto tím více rozdráždn, popadl dv dvojky a sku-

ten všech pt áp srazil. Od té doby ale. jak lid vypravuje, hynulo poád víc a víc

jeho hospodáství, a díve nežli prošlo pt let, pišel skuten na úplnou mizinu, ovšem ne

pro pouhé zasteleni áp. ale jak lid dobe tuší. kdo pohrdá pírodou, pohrdá i lidmi, a odtud

pak zkáza !

Pvabná povst pipojuje se k znaku staroeské rodiny Poepickýoh a Dobeuských,

užívajících za erb bílého ápa s ernými kídly v poli modrém. Stojiž zde ta povst tak,

Jak ji Paprocký uvádí. „Jisté, ne nový jest mezi národy slovanskými erb panv Poepických,

ale práv starožitný, jehožto první pvodce byl mládeneek njaký, kterýž divným psobením

božským ušel z ruk pohanských a d(»stal erbu tohoto zpsobem takovým : Pi poátku rozší-

eni víry svaté v krajinách národa slovanského, když proti ukrutným pohanm bojovali Slo-

vané, po nešastném svedení bilvy byl zajat jeden ze strany kesanské od pohanv a pro-

dán do Alisurije. Pihodilo se za asu podzimního, kteréhožlo ápi z krajin studených do te-

plých se odbírají, že letíce skrze krajinu dotenou usedlo jich veliké stádo na míst jednom.
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asu zruší se i v této pokojné oLci šrasln pomry sociální : Lu se peplní pílišnýtn

rozmnožením krajina živná, bu se zakalí nedostatkem potravy mírný život, a na spo-

lenost hrnou se pak neliody, které v záptí svém mí\á neduh novovký, pauperismus.

Nouzí a hladem puzen dotírá kmen cliudý, proleláský, násiln na poži-hnanjší krajiny

kmene bohatšího. Na as sice popeje se kmenu pisthovalému pobytí v bahnech a

vodách žaborodních, když ale množstvím pišlých polyfag hrozí nebezpeenství samému

kmenu pohostinskémn, shromáždí se snm, staí rozvažují o prostedcích k zachování

obce, a konené se pi všeobecném bouném rokování rozhodne válka. V uzavených

houfech táhne pak branné mužstvo do pole a setká se v tuhém potýkání se zástupem,

který zoufale bojuje o první potebu života, o potravu vezdejší. Vítzství a porážky se

stídají, a mnohý udatný vojín radji co rek padne, nežliby se útkem zhanobil, až ko-

nen síla anebo množství jednch rozhodne boj ku prospchu svému. Poražený kmen

odtáhne pak co nejrychleji do krajin dalekých, vítzové ale rozkotají sídla nepítele

poraženého.

Když parnem letním bahna a kaluže vypráhnou, a havf studenokrevná do vlhkých

ukrytých míst zalézá, opouští áp kraje otevené a ubírá se do les, kdežto u pramenft

a potok, na mýtinách a mokinách se prochází. Když ale i tam pi nastávajícím jesenu

(v srpnu) potrava se pispoí a zlatoperý brhel, bílý konopásek, šedý vijohlav a zástup

pvc okídlených k odlet se chystá nebo již se odebral, slétají se i ápové na lukách

a odlehlých mýtinách, a rokují o cest do druhé své teplejší vlasti.

V takovýchto dobách se stává, že piležit i veejný soud se odbude. Jest to soud

dle práva stanného. Slelše se na louce, procházejí se ápové pi horlivém klepotu zo-

bák a sestupuji se v malé houfy, podeziv se dívajíce na jednoho z píchozích, hu-

beného a slabého. Klepot zobák jest vždy horlivjší a procházení vždy rychlejší, až

konen celý houf v široký kruh se rozstoupí, v jehož stedu stojí skroušen a osudu

svému oddán delinquent, na nmž jediná vina slaboty a neschopnosti k vykonání daleké

cesty spoívá. S rozkidlenými perutmi vrazí konen všickni na ubožáka, i usmrtí

ho svými zobáky, aby nebyl sob a kmenu na obtíž pi cest nastávající ^).

a pohaué vybC-hli k díváni a ten rytí také s nimi. A rida, jak se pohané ápm diví, dí

k nim: \ení tak divný pták, však jeden z uicli každého roka mladé má na dom mého otce 7

Na to odpoví pohan, kterýž b}'l vzn toho koupil, s knuitem : jestli-že to jest ten tvj áp,

kterýž se hnízdí na dom otce tvého, zavolej ho ;
pijde-li k tob a pozná tebe, jist propn-

štn budeš ode mne a do své vlasti pijdeš. Klekl rytí na kolena svá, žádaje skroušen

milosti božské za vysvobpzeuí z ukrutnosti pokauské, a maje donfání silné k pánu Bohu, vše-

mohoucí nkazujic moc pohanm, vzhlídl na poníženou prosbu srdce truchlivého. I slyše áp

hlas volajícího, pišel k nmu. Což spativ pohan uinil zadost pípovdi své a rytíe pro-

pustil svobodného, kterýž navrátiv se do krajiny své, na vnou památku takové lásky božské

obdržel to pi knížeti svém, že jest ápa za znamení rytíské on i potomci jeho užívati mohl,

což až , posaváde pi rodu tomto se spatuje j a mnozí jsou rodové vzáctní v Cechách »

v Nmcích a v Polát, kteíž toho erbu užívají."

') Znamenité jest podívání na hejno áp v mýtin lesní se shromažující. Stell-li myslivec do

nich, neodlétnou, nýbrž spalíce poranné nebo padlé bratry zarachotí divoce kídly a dí-

vají se v.iickni upen na myslivce, jako s výitkou, pro je zákenicky vraždí, a lovec nkdy

zvláštním citem dojat tiše se ubírá dále. .Stává se také, že nepítele svého s odvážnou

udatnosti následuji a k lilkn pinutí.
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Nyní ale najednou a kolmo vyzdvihnou se cápové do nedostižné výšky a obrátí

let svíij k zemi polední. V zástupech nkdy tisíc hlav polítajících a v nepielrženéni

letu spchají bez pestání, zastavujíce se jenom u beh italských, odkud pak za krátký

as moe Slcdozemní píeplují. Jednotlivé houy zstanou sice v jižní Evrop, v Cai-

hrad, Seville a v jiných mstech, kdežto mají svá zimní stanovišt. Jiné obrátí se do

malé Asie, kdežto v nesíslném množství v mstech a ddinách hnízdí. Vždy ale z-
stává hlavní stedišt jejich údolí Nilské, kdežto práv se objevují v as po odpadnutí Nilu,

v jehožto bahn nesíslné množství plaz se hemží. Tu jej zná hndý synek Egypana

tak dobe, jako rusovlasý pasák eský.

V ohromném množství sídlí také v Algirsku. V Bon a v Konstantine sedí na

každé mešil, v Maskae pokrývají hnízda jejich opuštný palác Ab-del-Kaderv. Arabové

myslí, že áp jest zaklený marabu (duchovní osoba), jejž Alláh za trest híchu jeho v pláka

promnil. Proto prý sídlí nejradji na mešitách, a stojí-li na jediné noze vysoko na

báni, praví se o nm, že rozjímá; kývá-li probudiv se hlavou, tvrdí Arabové, že se modlí.

Tak i zde pilnul áp k mravm a obyejm národním. Radostn vítá ho Evro-

pan z jara, a severní Afiian v jeseni.

Zimní spánek pírody.

Od Dra. V. D. Lambla.

(Viz tab. III.)

Sirá krajina snhem pokrytá, jen zde onde skrehlými brázdami zoraného pole

ern skvrnná. Slunce na východ rozlévá purpurový nádech po bílé hladin; všude ticho,

nikde hlasu, nikde pohybu, nikde známky života. Aj, tu erná chmura na nebi se roz-

prostírá, zde píerná svá kídla rozkládá, tam tmavé opony na tesknou pustinu spouští.

Rezkým Dením vítr oblaka rozráží, než v tom se mrano trhá a hustá chumelice se

sype na širou zem, zatemujíc celé okolí. Jako chaos v dsném' rozkvašení hrozí divý

živel bouním poínáním celý povrch zem zadusiti, tisíceré stely ledové šlehají každou

vtev bezlistého kee, každou hroudu, každý kámen na osielém poli. Než brzo se zase

uchlácholí vzteklost vichice, již jen tenouce práší a slabé klky i hvzdy snhové k

zemi padají, vysokou vrstvou snhu pokryté — chladný sever chmuru dále zanáší.

Ticho a poklid nastal opt, a kam oko sáhá, uzí'í povrch zem bílým leskem

odný. ervánky na západ dávají ržové políbení skvlé krajin, a ostatní obloha usmívá

se barvami, které jsou odleskem zardlé hladiny. A když msíc vzejde na nebeské báni,

isté jako rybí oko, a zástupy tpytících hvzd v klidném družstvu svtýlka svá k zemi

posílají, zdá se, že celá obloha z posvátného ticha se raduje. V háji, kde jindy ve vni

a listv šumní hejna bzuícího hmyzu se štbetáním ptactva o závod dovádla, jest nyní

jako v zasvceném chrámu, kde po hluném zpvu, po skoneném imodlení jedin

ticha pobožnost zstala. Jako oblouky gotliické njí tady velebné klenby vtví chvojo-

vých, na nich co ímsy a všeliké okrasy — návje snhové, mezi nimi tajné chodby v

labyrint sestavené, zde a tam nádherné arkády a pyramidy ze stíbroleských slechýiav

zbudované, nade vším hluboké tajemství jako v kristálovém palác bez obyvatelv. Slyš!

co to šustlo, že se tamhle celé sklepcní ozdobné galleiie sesulo? — 1 to osamlý
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havran, který se po celý den pod snhovými mrany houpal, od pole k poli poletoval

a nyní na vtvi jedlové odpoinek hledá; jediné zachvní perutí postauje, aby se po-

vtí otáslo a sloupy snhové a vysoko nanesené návje se zrúlily. Však to jediné

bylo porušeni hlubokého poklidu a míru, již pak zase všude ticho a mrtvo.

Mrtvo? Snad by v skutku byla vyhasla poslední jiskra organického života, v tchto

místech druhdy tak ilého ? Snad by nebylo ani památky bujného ruchu a hemžení, ani

stínu tch barev, které pole a háje oživovaly?— O nikoliv, snhová korá povrchu zemního

není umrlí rubáš pírody, nýbrž zpanilý odv a teplé roucho všeliké organické bytosti,

chránící je od rezkého vtru a ostrého mrazu, aby se bezpezn a bez pohromy na od-

poinek odebrati a zimnímu spánku odevzdati mohly.

Co je ten zimní spánek pírody? Pohlédnme ledy blíže a podívejme se, kterak

to vyhlíží pod snhem na polích a nivách, kde jindy pestré kvítí rozhošlno bylo; kte-

rak v lese a v háji, jindy tak hlunéin a zvuném, nyní jako opuštném ; — kterak v

potocích a ekách, které jindy pnivým hrkotem šumly, nyní pak ledovou korou kryté

jen nkdy praskotem se ozývají. —
Pod snhovou vrstvou spatíme zahndlou zelen vysmáhlé trávy, pelámaná a schoulená

stébla rozliných rostlin v nepravidelné smsi; koeny jejich ale chovají v sob šfávu a

v nich se udržuje skrytá známka organického života. Semena mnohých rosthn vypadlá

z rozpukaných plodv leží porznu na zemi na pohled co mrtvá tlesa ; a však kliko

skrývá v každém nadji budoucího stébla, a tuhá korová pokožka chrání vnitek seménka

ped pílišným mrazem.

Jak peliv je tu postaráno o zachování útlých pupenv, které budoucího léta v

listy se rozvinou! Nkteré pupeny drobné a neúhledné co písená zrnka, k. p. u slivon

a tešn, chránny jsou obalem tvrdých šupin, které na povrchu lysé a hladké, ím dále

do vnití", tím více pravým lístekm pupenovým se podobají; — u jiných nalézáme, že

takové opupení dlá huatá plst neb hebounké pýí, a takový kožich zasluhuje u pupenv

pojmenován býti pezimništ (hybernaculum); — u nkterých stromv zase, k. p. u

raadalu (Aesculus hippocastanum) ili divokého kaštanu pupeny lepem jsou ošaceny, a

tak všude nacházíme poasné ústroje, jimiž píroda zárodky budoucí zeleni ped pohro-

mou chrání. Sám silný kmen lesních strom dostává huatý kožich z mechu, a nezídka

pozoruje se, že lišejníky a kostnaté mechy nejhustji na severní stran vysokého kmene

bujní, kde totiž bývá teba nejsilnjší záštity proti ostrému vtru.

Podivu hodnou otužilost jeví naše obili a horské rostliny. Na podzim zaseté klíí

velmi záhy a zelená se ješt ped zimou co rukojemství budoucího roku, ano pi dobrém

poasí dosti bujn roste, až najednou mrazem zaražerio náhle zatáhne. Ve zmrzlé or-

nici nebo pod vrstvou snhu prospí pak obilí vzešlé všechny studené msíce a probudí

se opt teprva v beznu. Ve švýcarských alpách u Zermatu bylo jedenkráte jené pole

dv léta pokryto ledovištm, a pec zase vyrazilo bujn v tetím roce, když led roztál.

A když Charpcntier r. 1823. pišel pod Mont-Blankem v údolí Charaounix k místu, které

pt let bylo píjkrylo ledovou korou, nalezl tam pece bujn rozložený jetel (Trifolium

alpinum, T. caespilosum), horské kuklíky (Geum montanum) a rožce (Cerastium latifolium).

Naopak ale naše lesní stromy, borovice, jedle a t. d. neupadávají v zimní spánek,

nýbrž bdí po celý svj život, iníce vždy zelené ili u nás tak nazvané erné lesy.

Zima, jak se zdá, jim ješt lépe svdí nežli letní parno, proto také milují studené kra-

jiny a chladné pdy, tak i na vysokých horách a v severním pásmu jsou represen-



17

Icnli orgaiiickúlio života; úzké tuhé listí jejich (špendliží), trvající oliycjnií ti léla,

odbývá dýchání mnohem pozvohiéji, nežH široké listí ostatního stromstva.

A jaké rozmanité tvorstvo nalézáme zde ve hlubokém spánku pohroužené na vše-

likých stromech, na vtvích a na kmenu, za korou a pod koeny ukryté ! Nkterá vajíka

hiiiyzfiv vidíme beze vší záštity pilepená na vtvicích stromv a kév , hlavn vajíka

motýlv, jichžto housenky na ovocních stromích žijí. Nalézáme nejenom u pupenv

ovocních stromv, nýbrž i u pupeniiv lípy, habru, buku, jilmu a oechu maliká vajíka

hndého motýlka (Acidalia brumata), z nichž se hned pi prvním vypuení housenky

vyléhají a do pupenv zalézají. Jsout to tytéž housenky, co se v lét na dlouhých nit-

kách spouštjí se stromv, aby se do zem zaryly a v pupy se promnily. V ervnu

vylíhne se pak motýl, který opt vajíka klade na nejoullejší vtvice k pupenm nej-

mladším. Hie zde na mladých vtvích borovice spatujeme na konci kulaté nádory, na-

bubené harhule, rozíznuvše jo nalezneme v nich malé housenky (Coccyx resinacea), a

jiné tmto podobné v šišce smrkové (Coccyx strobilana) již hluboko zažrané ale tuhé.

Z jara se zapádají a pak se z nich vyvijí malinký tmavohndý motýlek se stí-

brným Jirajcm. Za koru, jmenovit do hlubokých rozpuklin a skrytých štrbin, zalézá

síla rozliných broukv (Lebia, Carabus, Curculio) : v lonito zákampí a v koberci vlhkého

mechu pezimuje zkehlý a zluhlý hmyz, upadávaje již velmi záhy ve spánek, v nmžto

ze ki-idlatých hmyzv jen tvrdší brouci tuhé mrazy pekávají, kdežto vtší díl hmyzv
bh života svého již ped zimou dokonává , a na stupni vajíita housenky, pondravy a

pupy jednu nebo dv zimy prožili musí. — Popatle zde na vosu, která ve spánku zim-

níui jako kost stvrdla a mrtvému tlesu se podobá : když na zem padne, zacinkne jako

kousek skla, proto ale pece jen dímá a lajný života podnt v sob chová, který se pi

poznenáhlém mírném oháni probuzuje a hmyzu ped nedávném na pohled mrtvému

všechnu samohybnost navracuje. melákv a vos, v let ve družstv živoucích, na

podzim vtší ást se rozlétá a hyne
;
jednotlivé samice pekavše ve skrytém útulku zimu,

probuzují se z jara a každá z nich se pak stává zakladatclkyní nové obce. —

Také vy, m o u ch y d o in á c í, akoliv v teplém u nás pokoji po rznu poletujete,

pece zimnímu spánku ncodídátc ; však je na vás vidti ospalost a pohybu zdlouhavost;

jindy tak bzuivé a neodbytné, nyní skoro ani památky své smlosti nemáte, a z celého

nemotorného chování je patrno, že je vám teba odpoinutí. Jdte jen zase spát, zalezte

do skulin a štrbin za obrazy, police a trámy, spte pokojn, chcete-li se jara dokati! —
Mravenci za píkladem tvrdých broukv pespávají zimu v podzemních chodbách

svých píbylkv.

Vely ale udržují si spoleenským pezimováníni tolik lepla, že ncsluhnou, a když

venku tcmperalura klesne na 4" R., v oulu mívají 24" i 27".

Plži 0'lcniýždi, šnekové) pipravují se ped zimou vesms k dlouhému spánku. Za-

lézají do skulin a do dr, vtahují se nazpt do ulit, vápenných domkv svých, a zavírají

se lam ztuha pilehajícím víkem (píklopcmj, aby jim ani povtí ani svtlo ve spánku

nepekáželo. Tak prodlí tyry msíce od listopadu až do bezna bez potravy, bez po-

hybu, až je jarní slunce zase probudí. Pamliliodrié jsou pi-ípravy, kterými se k zimnímu

spánku chystají. Udeí-li v listopadu nebo v íjnu první mráz, pi'eslanou se plži pásti,

slezou se na malých pahorkách, na kraji píkopv nebo v hustých kovinách u velikém

potu, a vyhledají si pimený útulek. Pedevším vyprázdní svá steva a žaludek, ukryji

8
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se pod íraTon, pod mecbem nebo pod opadKin líslím, vydiabojí si otáOeaim ulily pomoei

masilé nohy a lepkavé pny jamku nebo dálek v zemi. Na pnu z nohy vylonenou pile-

puje se množslví zem, opadlého listi a podobných drtin, které pak po stran opt stí-

rají. Tímto zpsobem nahromadí kolem sebe zed. kterouž konen tím samým zpsobem

stropem opatojL Jak mi!e jsou s brlohem hotovi, vtáhnou nohu nazpt do skorepy, a

nabravše vzdncLa do prdušnice pevn skoápku uzavrou. Brzo na to vyluuje se z

kraje plášt množství blavé tekutiny, která na povrchu tvrdne a vápennou desku cioL Když

je první víko hotovo, vytvoí se pod ním t malé vzdálenosti druhé, dále tetí a tvrté,

pokud totiž zima vtší nebo menší. V mezerách mezi každým víkem zstává nco vzdacha,

z nhož plž pi svém probuzení z jara tráví. V beznu nebo v dubnu, jak mile slunko

zaheje, procitne plž ze dímoty, prolamuje tlakem nohy peponu za peponou, tráví

zatím ze vzduchu v mezerách uzaveného, až pak i poslední víko prolomí, a doslav se

k bOedni z dlouhého postu se zotaví.

Podívejme se nvní, jak to asi vyhlíží na dn rybníkv, ek a polokóv, ledovou

koron pokryKch, a nkdy až na malý zbytek ve hlubin zamrzlých.

Ryby zstávají v zim jako v let vtším dílem ilé: na den je asto vidti ka-

pry houfn do bahna zaryté a jako slaneky stésnané: zdá se, že pospolitost jejich,

jako u vel, k lomu pispívá, že zim leheji odolajL Také ouhoi milují spoleenství.—
Kdvž voda až na dno zamrzne, stuhnou a skehnou také ryby, a však bez pohromy, jakoby

jen ve spánek pohroužené. ZamrzU mohou se kapi a štiky s ledem vysekati a z místa

na místo na suchu penášeti, aniž pi lom zahynou.

Rozláje-U led poznenáhla, picházejí rjby opt k sob. V menších rybnících je

ale zamrznuli celé hladiny na delší as rybám nebezpené, ponvadž se pi ouplném

odlouení od vzduchu udusili mohou. Proto vysekávají se na rybmcích do ledu díry,

okolo nichž se pak ryby rády shromážduji. — Jako sím rostlin tak i ji kry, ryby a žáby

ztuhnou a zamrznou v ledu, nepozbývají tím ale nikoliv schopnosti k životu, nebof zjara

se z nich vyrojí zástupy rybic a pulcv. Podobn i mlži (žabí misky) zarývají se hluboko

v bahno, a prospí zde nejtužší mrazy.

Plazi našich krsjin upadávají vesms do tuhého, 4 i 6 msíc trvajícího spánku.

Žáby a ropuchy zalézají do dr a do bahen, zkehnou a ztuhnou, dhce bez potravy,

bez dýchání celou zimu. A hle, tu ve spánku i nepátelé pokojn vedle sebe odpoívají

a žába nemusí se báti svého zákeníka hada, klerý- nedaleko v drimol pozimuje. On

zalézá tak jako i ještrky, co možná hluboko pod zem do dr, kam mráz neproniká,

svinuv se v kotou ztuhne a nalézá v zimním spánku svém jen tenkráte smrt, když te-

plota ve skrýši jeho na 0° R sklesne.

Ptáci, majíce teplou krev a vebni ilé živobytí, nepodléhají obyejn zim-

nímu spánku, nýbrž nkteí s námi navzdor snhu vrné bdí a v sousedství našich by-

tv pezimují, vtší ásf ale, jak mile jim chlad a nedostatek potravy zahrozí, záhy na

podzim do teplejších krajin se odsthují. Nkdy ale pekvapí i tyto, k. p. vlaštovky

(Hirundo rustica), tuhý mráz, naež na pdy, do vží nebo do jeskvií zalézají a v ske-

hlosli zimu pekají ; nezídka byly také behule (Hirundo riparia) v drách u behv ek
a polokv nalezeny. Chcete-li ubožálku život zachovati, neberte ji do teplé svtnice,

nebof náhlé oháni ji usmrcuje, a pakli se i poznenáhla probudí a zotaví, oživne pec

bez nadje, že by se v novém krompirozeném stavu nového léta dokala.
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Prohledejme ješt nkteré skrýše, které slouží mnohým s savcm za brloh a

pnlulek T zimním spánku. Z tchto prezimují takovým zpíisobem jezovec. ježek, rýs-

kové, všickni netopýi, keek, sisel, plch a vzácný v Šumav host medvd. Jejich br-

loh je bufíto díra a podzemní skrýš mezi koeny lesních slromv, anebo doup ve vy-

hnilém paezu a v dutinách kmenových anebo ve zdí, v opuštných hradbách, zboeni-

nách a na podobných místech. V brlohu nalézáme lvernožce schouleného v ketou,

hlavu skrenou ke bichu , zadní nohy natažené pes nos ; tlo, na podzim obyejn

ílusté. tuné, po celou zimu ztuhlé a chladné, jest z jara pi procitnutí hubené a vy-

chudlé. V háji nalézáme pod kyprou zemi zarytého j ežka, tak bezcíln ztuhlého, že

pi dotknutí bodlin velmi nepatrn se schoulí a zježí; vezmem-li ho však do teplé svt-

nice
,

probudí se a bude chodil jako pitomý , brzo na to
,

jídla sob málo nebo

nic nevšímaje, bude hledati njaký brloh, bude clilít prchnouti, a nepuslínic-li ho na

svobodu, aby pirozenému pudu a toužení po odpoinku vyhovl, bez pochyby vyhladoví

a pojde. — Keek je proti nmu pravý labužník a neodkládá lulo vlastnost nkdy ani

v zimním spánku svém; celé léto shání na bicho, celý podzim snáší potravu do zásoby;

širší než delší požívá nashromáždného obilí až do poslední chvíle, kde na pichází dímota,

z této ale sám nkdy procitne, a tu první starost jeho bývá o potravu, aby se mu ne-

zkazila, aby um nikdo na ní nepišel, a když ji do žaludku uloží, usne zase. Jezovec
podobn probouzí se nkdy v zim a chodí hasit žíze. Netopýi neopouštjí obyty

své; na vžích a zvonicích, pod krovem nebo v rozboených zdech jakož i v jeskyních

leží pohromad, nkdy celé kollegium netopýi'v zkehlých a omráených, jakoby pi

posledním noním kvasu celé družstvo byl oai'oval.

Jak podivuhodný jest tento úkaz v pírod, že rostliny a živoichové ve výroním

odpoinku a v dímot zimu pekávají! Kterak je ale možná, když potravy nepijímají,

nejedí, nepijí, nedýchají a se nepohybují, že navzdor peútlé své úsirojnosti tolik mrazu

snášejí a po tolika msících opt k ilému životu se probuzuji? Jsou-li pak rozmanité

zábyvy (funkce) takových organismv jen v skutku petržené, že se lak podivuhodn

zase v harmonii navracují ? Rosthny nemají listí, aby dýchaly ; nemají vláhy, aby mízu

vsákaly; devo stromiv je zkehlé, lomné a nedopouští mnoho pohybování: a pece

nemžeme íci, že by život rostliny byl vyhasl a Iiarmonie úslrojnosli zahynula. Život

rostliny se toliko uskromnil a na malý obor úkazv obmezil. Jako trávy a nízké bylin-

ky, tak také kee a stromy .zatáhnou", to jest míza v koen sestouplá nejeví na po-

vrchu žádným úkazem známky života, vytrhneme-li však rostlinu ze zem a prohléd-

neme-li pozorn vnitek pv, nalezneme koen a vnitní vlákna lodyhy a kmene pon-
kud štávnatá; zde ledy sok prosledkující zrst rostlin do vnit ucouvnul, zevnitní ale

vlákna, koráb a celý povrch za ochranu slouží vnitku.

Taktéž i zába>7 živoichv jen zvolnny jsou a odbývají se pomalounku, skoro ne-

patrným pohybem; tak k. p. dýchání u sisla v let za minutu 150 krát, ve spánku zim-

ním toliko ikrát se dje, taktéž obh krve nad míru zdlouhavý, výména šfav v celém

tle velmi skrovná. Zažívání u mnohých živoichv i za dímoty zimní, a velmi zdlou-

hav, pokrauje, jak o tom svdí žaludek a steva, v kterých nkdy nalézáme vci záživné,

žlu a jiné moky ; u jiných zase pestává zažívání docela, stevo se celé scvTkne,

,

svraští, blány se tuhým slizem slepí, a zdá se jakoby svého prtoku zcela pozbyly, od-

kudž chybná pochází domnnka, že takovým živoichm za spánku zimního stevo srstá.

2 *
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Hlavn jim látky výživné poskytuje pes zimu tuk a liij, který se jim na podzim nejvíce

v bedrách okolo ledvin jakožto vnitní potravárna ukládá, poznenáhla pak pes zimu mizí,

pi emž celý organismus tak dlcuho udržuje, až se z jara živoich zase probudí a er-

stvé potravy hledati mže.

Nkdy vás ale , milí tvorové, poasí pece zmýlí. Slunko se zasmje a líbezným

paprskem vás zaheje, sníh osákne, a vám se zdá, že je to Vesny pivítání, ten lahodný

jih (scirocca) co pes nivy a háje vane. Hle, tamhle se ježek protahuje a zabruiv nco
nerozumného, poíná si nohy rovnati k chzi, tuhle poletují nkteí procitlí chrousti a

motýlové; vždyf se i pupeny oklamaly, rozvíjeti se poaly, broskve i do kvtu hnaly.

Bda vám však, ubozí, jestli procitnuti toto dlouho trvá anebo jestli nkolikkráte se opa-

kuje, nebot ani nejtužší mráz neuškodí vám tolik, co asté a kvapné stídání teploty.

Za spánku zimního lze strom snadno pesazovali, a s dímajícím pouptem daí se

okování velmi dobe. Ty samé stromy ale, k. p. buky, lípy, vrby a j., které snesou zimu

25" a více pod O", probudivše se z jara pi nepatrných mrazich mrznou a hynou. Proto musí

se kee, které záhy pupeny ženou, ješt dokud dímají, s piiznutými koeny jenom zvolna

na zem nakloniti , a teprva pozdji, aby je jarní mrazy nezarazily. poádn zasadili. —
Zalíbení v erstvém listí a pestrém kvtu nauilo nás pstovati mnohé rostliny lak, že

musí — spánku a odpoinku výronímu nepodléhajíce — v zim v let oko naše živými

barvami tšili. Naše skleníky a zahevárny chovají mnoho takových potšitelných likazv,

které klamou zimní poasí a v neobyejnou dobu, navzdor nejkrutjšímu mrazu, za kylici

slouží, nkteré ped asem i ovoce vydávají. Toto potšení dlají si lidé i v nkterých mí-

stech pod Šumavou, kde skleník ani neznají ; vesnianky uíznou si na zaátku msíce

prosince prut tešový, postaví ho ve chlév do vody, a do vánoc na nm mají poupata a

kvty rozvité; s takovým rozkvetlým proutkem chodí na jitní, a který mládenec se nej-

díve pitoí a ku kvtu pivoní, dostane ho za klobouk.

Ku konci nesmíme opominouti pidati k tomuto rozjímání zajímavý obrázek Salc-

burských alp v zimním rouchu, kterak nám sdlen byl od pívtivého a vznešeného pána,

který tam prožil v dijstojnosli církevní mnohá léta. Homole a lazy velikánv horských

v zim nemívají vždycky nejstudenjší teplotu, nebof jak mile jih na n zavje, roztaje

sníh, na horách se objevují erné pruhy osáklých strání, a tu na výsluní, kde se záe
slunení kolmo zaráží, v teple mnohem lahodnjším nežli v hlubokém údolí rostliny pod

snhem živoucí (Gentiana tristis) svžím lístkem i kvtem oko pi-íchoziho pekvapují. Ve-

liký Untersberg, proslulý tolikými povstmi a báchorkami v lidu, skrývá krom toho v je-

.skyních a slujích svých mnohé romantické skupení pezimujícího tvorstva. Na 7. únoru

I. 1833 pipadá návštva, o niž luto podotknouti chceme, v jedné takové jeskyni blíže Fur-

stenbrunnu: stny zde vybudované z ohromných desk a plástev vápenných, které vr-

stcvn horu skládají, zde onde ale rozpuklinami a štrbinami proryté, vlší, menší dutiny

obkliují, leckde také v mezerách a skulinách rozdrobenými sutinami vápencem a hlínou

vyplnny bývají. Jeskyn u Furstenbrunnu je ím dále do vnit tím užší a tsnjší; strop

n stny sbíhají se tu ostrým uhlem v zadním konci, tak že se z poátku pímo, pozdji

shrben kráeti a ku konci jen skren prolézati mže. A hle, tu vidli sklepcní sluje

kolkolem pavuinami opedené, na nich pavouky dlouhonohé, vedle tchto pipUcc, vlší

obyejných, zakuklené a zapedené pupy a nkteré motýly, mezi nimiž též jeden noák
(Noctua libatrix) v nkolika exempláích se nalézal. Podivné to družstvo pohromad ! Ve
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slujíchsice na mnoze po celé léto led se udržuje, v léto ale bylo v zim mnohem vlažnji
nežli venku, a pi-cce nebyla nikterak chránna, žádnou pi^ekážkou od zevnitka uzavi^ena.

Pekvapí-li zima dokonale vyvinutý hmyz, njakého brouka nebo motýla, pitáhne k
sob nohy a kídla, položí lýkadla k tlu a ztuhne docela, tak že je bez citu. Ale hmyz,
který píjemné teplo v jeskyni vyslídí, zaleze si tu do nejzazšiho kouta, a tak se tu sejde

a ve vší tichosti hospodaí ono družstvo beze spánku pezímující.

Nástiny životopisu eských prírodoskumc.

Od Dr. Viléma Rud. Weilenwebra.

Zvláštním významem doby naší jesl pozornost, která se všeobecn pírodním v-
dám vnuje. Vdy tyto, sáhající hluboko do poteb života pospolitého, stávají se íím

dále tím více takka stedištm vzdlání národ evropských, jejichž duševní pevaha

hlavn na vdách tchto spoíívá.

Ve vlasti naší, která se u prosted Evropy skví hojnosti dar pírodních, mly
vdy tyto od dávných dob svých nejvelejších ctitel a pstovatel, kteí ale jako jinde,

druhdy jenom porznu nebo v uzavených kruzíclr innost svou projevovali. Nyní však,

když tyto vdy exaktní neodolatelnou silou všude prchod a platnost si zjednali, kdežto

mladší pokolení ilou snahou nauk pírodních se zmocuje, jesti vdnou iilohou vrste-

vníka starších a ctihodných badatel, aspo v nástinech inný a nejvíce skromný život

jejich ušlechtilým a snažlivým mladíkm co pouný vzor pi'ed oi postaviti. Kdo si

ostatn dkladných a zevrubných vdomostí v kterékoli vd zjednati chce, nesmí na tom

pestati, aby si sady a pravidla její pivlastnil, nýbrž musí se i s djinami této vdy se-

známiti. Zvlášt musí se obeznámiti s bhem života vdeckých muž, nel) pochopení

spis jejich nemálo se asto usnadni poznáním okolností a pohnutek , u prosted nichž

spis njaký povstal.

Vlasf naše, otina národ dvou, honosí se pírodoskumci, jejichž spisy v obou

recích tchto národ, v eské i nmecké vyšly. S uznalostí stejn vdnou budeme tedy

jednati o spisovatelích v obou jazycích, neb koíme se zásad, že vda celý svt stou vlastí

zove, a že lim více se rozšíí, ím více jazyk ji velebí. Kocháme se i ve spisech psa-

ných jazykem nmeckým, i oceujeme a vážíme si všech muž, kteí svtlo vdecké

rozšiují.

Rozum a slouží celému svtu, srdce ale vlasti. — Pehlédajíco nyní adu vla-

stenských skoumatel pírody, jsme vru v rozpaku, s kým zapoíti, máme- li zacho-

vati poádek chronologický , nebo máme-li je seaditi dle odvtví vdeckého.

Jedno i druhé má ale své obtížnosti a požaduje velikých píprav. Odhodláme se

tedy radji pronduviti o nich ve souadí voln uspoádaném, obracujíce zrak svj k no-

vým i starým dobám, a zpsobem tím k rozmanitosti tchto list pispívati.

Každý zajisté se mnou souhlasiti bude, poslavím-li na první místo ony dva bratry,

z nichžto jeden vzornou vftrvalostí v eské literatue neocenitelných zásluh si získal,

druhý pak co znamenitý botanik v ele pstovatel eské kvteny jméno své dkladnými
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pracemi navždy proslavil, myslím totiž Jana Svatopluka a Karla Boivoje Pešla, jež ped

nedávném nedlouho po sob smrt píliš záhy nám odiala.

/. Jan Svatopluk Presl.

Jan Svatopluk Presl, doktor lékaství, c. k. professor pírodopisu a pí-

pravních vd na inedicinské fakult vysokých škol Pražských, direktor c. k. pírodo-

pisní sbírky universitní, skutený úd cis. akademie vd ve Vídni, k. eské spolenosti

nauk, prmyslní jednoty, pomologické a hospodáské spolenosti, skutený úd eského

vlaslenského Musea , úd výboru musejního pro vdecké pstování jazyka a literatury

eské, dopisující úd c. k. lékaské spolenosli ve Vídni, c. k. hospodáské jednoty v

Krajin a t. d., narodil se v Praze dne 4, záí 1791, a sice v tom samém dom (N.C. 470,

na Starém mst), ve kterém po uplynulých 57 letech a 7 msících dne 6. února 1849, po

nemoci jenom nkolikadenní, na zapálení plic zesnul.

Olec jeho, Jakub Presl, usedlý méštan Pražský a mistr špendhkáský, usta-

novil ho jakožto nejstaršího ze 7 dlí vlastn k své vlastní živnosti, ale mladistvý Jan

ušel tomu osudu, který by jej vd a vlastenecké literatue byl bezpochyby odcizil,

malou lstí své matky, která z nho knze míti chtla. Pod dvodnou záminkou, že by

syn k emeslu byl píliš slabý, pemluvila totiž otce, aby mu, nežli nastoupí emeslo,

aspo nkolik škol navštvovati dovolil. Sotva byl ale ISletý Jan na Novomstském

gymnasium tetí školní roník nastoupil, umel otec jeho a o emesle nebylo dále žádné

ei. Když napotom Presl den ode dno rozhodnjší náklonnost ku pírodním vdám

ukazoval, a jmenovité na fakult fdosofické co horlivý sbratel rostlin a hmyz se ob-

jevil, pipustila konen rozvážlivá matka, aby syn její studiím lékaským se vnoval.

Ve svém 20. roce nastoupil tedy náš Presl místo do bohovdecké do lékaské fakulty,

studoval anatomii pod Ilgem, botaniku pod Mikanem mladším, zoologii a mine-

ralogii pod Jos. May érem. Mezi lim vykonával, v prvodu svého o ti léta mladšího,

taktéž nadaného bratra Karla Boivoje, velmi asto výlety botanické a entomolo-

gické, a to nejenom do okolí Pražského, nýbrž i do vzdálenjších krajin eských.

Tenkráte pipojili se horliví mladí botanikové k dkladnému znalci eské kvteny

Václavu Bennonu Seidlovi, úedníku pi c. k. útárn, k nmuž po takových vý-

letech s vzácnými a nesnadno uslanovitelnými rostlinami docházeli, jakožto k píteli,

který je ve vdecké snaze jejich vždy ochotn slovem a inem podporoval.

Do té doby padá také první odkrytí Preslovo na poli vdeckém. Obá bratí vrátili

se totiž z botanického výletu do okolí Stiímského a pospíchali jako vždy s hojným svým

výtžkem k píteli Seidlovi. Mezi rostlinami nasbíranými nalézala se také podivná

travika, kterou ani dkladný znalec Seidl zpoátku ustanoviti nemohl , až konen

po dlouhém ve spisech hledání a porovnávání se pesvdil, že rostlinka tato ješt

nikde není popsána a tedy že jest docela nová. Seidl pojmenoval tuto trávu Coleaulus

subtilis (.Schmidtia utriculala Sternberg); zajímavý to druh, který vdeckou svou plat-

nost podnes podržel, a jinými rosllinoznalci již také na jiných místech se vynašel *). Ne-

.
[f^

) Uený mj pítel, p. prof. baroa Leonhardi nalezl ji mezi jinými taKé v okolí Mariánských

lázni u silnice Kynžvartské, u erného rybníka nedaleko Slavkova (Schlaggenwald) a u ryb-

nika horního na stalku Plavském v Budéjovskn.
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dlouho potom usnesli se oba brati vydávati spolen pod názvem : Vegetabilia cryplo-

gamia boemica exsiccala, rostliny lajnosnubné, od nich nasbírané, usušené a na papír

pilepené, a sice ve svazcích po 23 kusech. Skutené zapoti již v bezHU 1812 svazky

tyto vydávali, naež v 6nedlních lhtách 6 svazk po sob vyšlo.

Študovav v následujících letech pedepsaným zpsobem chemii u prof. Christ.

Jos. Freissmutha, fysiolog-ii u Jos. R o 1 1 e n b e r g r a, pathologii a materiam mo-
dicam uOnd. Vavrucha, soudní medicínu u Jos. Beru ta, porodnictví u Ant.
Jungfmanna, pathologickou therapii u prof. Hoegra, a sice všechny ty pedmty na

universit Pražské, podrobil se konen r. 1816 písným zkouškám, v nichž dokonale

obstál. Dne 24. srpna t. r, zastával Presl iSvou inaugurální disserlaci, znamenitou pil-

ností spracovanou : De g-eneris Lauri speciebus in oíFicinis medicis usitalis (Pragae 1816,

46 str. v malém 8.), a byl dne 27. srpna za doby universitního kanclée, knížete arci-

biskupa Václ. Leop. rytíe Clil uma n ské ho z Pestavlk, za rektorství prof.

Aloisia Mart. Davida, za direktorství Dr. Ign. Matušky a za dkanství Dr. J a'n a

Havlíka, od professora Ondr. Vavrucha ve velké síni Karolínské slavn za dok-

tora lékaství promovován.

Již v posledním roce svých veejných studii (1815) podrobil se náš Presl s

chvalným prospchem konkursní skoušce k obsazení stolice pírodopisu a technologie

ve Lvov *). Hned po dosažení doktorátu vyvolil si jej professor František Xav. Berger

za svého assistenta pi stolici zoologie a mineralogie na universit Pražské , kteréžto

místo po dv léta zastával a všemožn ku prospchu svému ve vd a k dotvrzení se v

Iheorelických a praktických stránkách svých milých pi-írodních nauk použil. Roku 1818

obdržel Presl professuru toho samého pedmtu v Holomouci a bratr jeho Karel assi-

stenství u prof. Bergra, a když sotva rok potom Berger v plném kvtu svého vku (13.

listopadu 1819) zemel a stolice jeho na universit Pražské se uprázdnila, zadal Presl
o toto místo, jež také vysokým rozhodnutím od 19. kvtna 1820 obdržel. Tím dosáhl

Presl cíle svého nejvyššího pání a záhy dostal se na místo , na které leprva v daleké

budoucnosti nadji si dlal.

V zimním bhu školního roku 1821 zapoal prof. Presl své pednášky na lékaské

fakult vysokých škol Pražských a zastával úad tento s neúnavnou horlivostí po celých

28 let; zárove ml pod svou dohlídkou, jakožto direktor c. k. pírodní universitní sbírky,

kabinet pírodnický, který hlavn jenom nerosty obsahoval, an mimo to v tom kabinetu

jenom málo jiných pírodních vzácností se chovalo. Následkem nkolika návrh vysoké vlád

podaných poštstilo se mu konen, podporovanému direktorstvem lékaským, že ob-

držel dovolení, založiti také zoologický kabinet pro universitu. K prvnímu nakoupení

vykázal se mu r. 1829 jenom roní píspvek 160 zl. a k cestováni 100 zl., kterýžto

*) Presl sám pipomíná údaj tento v pedminv k technologu uásledajicími význanými slovy : ,,Ode

dávua, ano moha íci od svého dtiusliého vlcu vždyciíy jsem jakousi náklonnost k tak d-
ležitému odvtví lidských vdomostí t sob choval, k emuž nepochybn vychování mé v díln

emeslnické mnoho pispívalo. Tím i základ položen k dalšímu mému bhu. Nepi-estával jsem

emeslnické dílny navštvovati , na všecky práce se dívati a výrazy sbírati. Toto usnadnilo

mi náramn v konkursu, kterémuž já, študuje lékaství v pátém roce 1. 1815 se podrobil, a

v nmž vedlé pírodopisu také techuologia, podle tehdejšího zízení stolice uitelské u fakulty

filosofické, byla pedmtem.'-
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výkaz tcprva r. 1839 na 300 zl. zvýšen by], ježto by po 10 let každoron na rozmno-

žení sbírky obráceny býti raly, a spolu najednou k vlší koupi 1500 zl. se vykázalo.

Že ostatn Presl za as pomrn krátký, za 20 let, kabinet zoologický navzdor všem

pekážkám na dstojný slupeíi vyzdvihl, dá se jednak vysvtliti z neúnavné jeho horli-

vosti, která pekážkami spíše podncována nežli seslabována byla, jednak také prospšným

spojením s nejznamenitjšími pírodními kabinety evropskými, odkud výmnou a koupí

mnohé vzácné pedmty pro sbírku .sjednal. Podporou vládní vykonal k tomu liíelu

nkolik cest do Vlach až do Neapole, do Švýcarska, Tyrolska, Štýrska, do Uher a Polska,

do Berlína, Hamburku a t. d., a obdržel též nkolik znamenitých píspvk od cis. král.

dvorního pírodního kabinetu ve Vídni, V sestavení a uspoádání etných zakoupených

a jinak obdržených pírodnin pomáhali mu chvalitebnou pilností assistenti na as usta-

novení, zvlášt bratr jeho Karel, pak doktoi Linhart, Ramisch, Gliickselig,

A m e r 1 i n g, S ch m i d t, N i k r 1 a P e í r k a.

Zaslával-li professor Presl stolici uitelskou se vzornou a neúnavnou bedlivostí,

a vykonal-li v ohledu tom více nežli svou povinnost, staly se zásluhy jeho o rozšio-

vání pírodních vd v Cechách a o zvelebení eské literatury zvlášt neocenitelnými. Se

vší horlivostí své pevné a nezlomné povahy vnoval sily své nov vykvlající vlastenecké

literatue a stal se za krátko jedním z nejvýtcnjších pslovalel jejich. Nemže ovšem

býti úmysl náš, do podrobná rozbírati celou adu etných a dležitých spis jeho a

dle zásluhy je oceovali, nýbrž musíme se prozatím spokojiti výpotem jejich. Vyjmouce

dva spisy, které spolen s bratrem Karlem v latinském jazyku sepsal a vydal, totiž

mimo „Flora echica" (1819) a „Deliciae pragenses" (1822) jsou spisy Proslovy pouze eské.

Kdo jenom ponkud zná okolnosti, v nichžlo se znovu vykvtající jazyk eský v

dob této nalézal, snadno pochopí, jaké odhodlané resignace a pevné vle, jaké bystrosti

ducha a neúnavné innosti, jakých rozsáhlých reálních a filologických vdomostí, zvlášt

z oboru slovanských jazyk, bylo potí'cbí ke spisování pírodovdeckému. Všechny

tyto vlastnosti byly v šastný celek seslcdny v Preslovi, k emuž se pidružily ješt

vroucí vlastenství a obtovná nezištnost.

An v té dob, ve které se laké o založení eského vlasteneckého Musea (18i8

—

1819) jednalo, v Praze nkolik na slovo vzatých a o slovanskou národnost pelivých

uenc žilo, povstal mezi nimi za krátký as spolek, kterýž si obral za dstojný ped-

mt vdecké snažení také do eské literatury uvésti.

Ve spolku ctihodných tchto muž nalézali se oba Preslové, Jose a An-
tonín Jungmann, Purkyn, Hanka, Václ. AI. Svoboda a jiní. Z poátku

ml spolek ten smlý zámr, založiti v Praze jistý zpsob slovanské akademie;
když ale více nežli rok o tomto pedmtu bylo rokováno a pro ten as nemožnost vy-

vedení jeho se objevila, usnesli se vlastenetí mužové na tom, vydávati v mateském ja-

zyku asopis encyklopedický, aby se ukázalo, že také jazyk eský v oboru vdy voln

pohybovati se mže. Tím zpsobem povstal r. 1831 „Krok," k nmuž napsal prof.

Purkyn úvod, jednající o zámru a chodu tohoto asopisu. V té samé dob zapo-

al neúnavný a podnikavý Presl pracovali na svém znamenitém a krásném arcidíle, na

Rostlinái, kterýž jméno jeho ve všech slovanských zemích proslavil, a v jehož vy-

dání také náš vysoce zasloužilý vlastenec hrab Bedich Berchtold se ouastnil.

Spis ten, z isté lásky k národu slovanskému sepsán, na každé stránce nese stopy hlu-

bokého dvtipu a uenosti Proslovy.
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Abychom ukázali v pravJ neobyejnou pilnost Preslovu a zásluhy jeho o eskou

lilcraluru, uvedeme zde v chronologickém poádku všecky jeho samostatné spisy, ja-

kož i pojcduání v asopisech roztroušená.

I. Dissertatio inauguralisde generis Lauri specicbus in oíTicinis medicis

usitatis. Pragae 1816. 46 sir. v malém 8.

II. Flora echica, indicatis medicinalibus, oeconomicis technologicisque plantis.

Kvtena eská s poznamenáním lékasliých, hospodáských a emeslnických rostlin.

Auctoribus Dr. J. S. Presl et C. B. Presl. Pragae in commissis apud Calve. Pedmluva

XVI, a 224 str. v 8.

III. O pirozenosti rostlin, aneb Rostliná obsaliující jednání o ži-

vobytí rostlinném pro sebe a z ohledu jiných živok podle stavu ny-

njšího znání, k rozšíení prírodnictví, v potažení na užitenost v

rolnictví, hospodáství, emeslech, umní i obchodu a vztahováním obzvláštním na lé-

kaství. Vydán trudem B. Všemíra hrabte z Berchtold a Jana Svato-

pluka Presla. V Praze u K. V. Endersa. 1830. Oddlení první. 324 str., ve velikém 4-

IV. O pirozenosti rostlin, aneb Rostliná pro lékae, hojie, hospodáe, lesníky,

umlce, emeslníky a vychovatele. Vydáván Bedichem Všemírem hrabtem
Berch toldem a Janem Svat. Preslem. V Praze 1821— 35. 49 svazk. Každý

svazek se 4 obrazy v malém folio.

Presl vystavil v tomto díle nové uspoádám pirozených ád, které se uchylo-

valo od soustavy De Candollovy, tenkráte panující. Bohužel není dílo toto ukoneno.

V. Krok. Veejný spis všenauný pro vzdlance národu e-
sko - slo v ans k ého. Vydáván pispíváním mnoha uených vlastenc od J. S. Pre-

sla. V Praze k doslání u Kunze atd. 1821—40. — 13 svazk, 4 vždy v jednom díle.

— Pojednání od vydavatele samého pvodn sepsaná aneb z cizích jazyk peložená

jsou následující: V I. dílu : 1. Popsání Píbramce, kopaniny nové (sir. 110— 112). 2. Po-

psání a rozdlení kopaniny Vranck tak nazvané (str. 112 — 114). 3. Pehled prací nej-

znamenitjších v hvzdáství, mcleoroznanslví, siloskumu a lub r. 1817. 4. Rozlou-

ení Píbramce. O hledání cheminé žlui chorobné. 5. Popsání kusu pn palmového^

skamenlého. (j. Navržení soustavy živoich dle tíd, ádu a rod. 7. Pytevní oba-

dání spodní elisti kachní, husí a labutí. 8. Struný pehled nález v hvzdáství, ze-

mpisu al. roku 1818 udlaných. 9. Pibývání tepla v hloubce a vysvtlení tímto p-
vodu sopek. 10. Zprávy o živoiších ohromných nebo obrovských zkamenlých a až

dosavad žijících (z Hespera). — V dílu II : 11. Pírodopis nerost (s 3 obrazy). 12. Po-

psání hlalí tykOvce (Arragonil) v echách se nalézajících. 13. Popsání a vyobrazení

nkolika zkamenlých korýš (s 3 obrazy). 14. Hlista v brouku, krajiník zlatý (Calo-

soma sycophanta) zvaném nalezená. 15. Nkteré znamenitosti pirozené v zemi ecké. 16. O

lidech zem požívajících (str. 476—479). 17. Nco o platin (str. 479-480). V dílu

III.: 18. Cesta na Elbrus, nejvyšší hora Kavkazskou (str. 61—82). 19. O píinách

moru a o prostedcích kjeho vyplemenní. Dle Pariseta (str. 89—109). 20. O ostrovu

jenž nedávno v moi stedozemním povstal (str. 109—128). 21. Vidloep (Dicranurus),

nové pokolení hlist, s obrazy (str. 160). 22. Evropa v nástinu pírodopisném. Dle J.

Fr. Schouva (str. 235—259 a 401— 428. 23- Pírodopis nerost; krystallografie (str.

259-282).

VI. Deliciae pragensos, historiam naturalera spectantes. Editae a J. S. et C. B.
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Presl. Vol. I. Siimtibus Cnlve 1822. (Více nevyšlo). Od J. S. Pešla jsou lánky:

3) Additanienia ad faunám prologaeam, sistent. descripliones aliquot animalíutn in succino

inclusorum (sir. 191— 210), a 4) Manlissa prima ad florám echicam, sistens diagnoses

et descripliones duodeviginti plantarum novarum, echiae indigenarum (str. 211—231):

VIL Lucba ili chemie zkusná. Z nejlepších spisovatel vybral a prosto-

národn pednesl J. S. Presl. V Praze 1828, u Josefy Vellerlové z Wildenbrunu.

Vlil. Barona Cuviera rozprava o pevratech kry zemní a o

promnách v živoišstvu jimi zpsobených. Podle 5. vydání peložil a rozmnožil J. S-

Presl. V Praze 1834 ve velikém 8vu se 4 obrazy. (320 str.) Jest to peklad zname-

nitého spisu francouzského pírodoskumce, který nejenom ve Francii mnohokráte vyšel,

nýbrž i do pemnohých evropských jazyk peložen jest. Jakožto dležitý pídavek jest

pojednání: Ustanovení pták, kteréž staí Egypané ibisy jmenovali (str. 181—204).

I pídavky od pekladatele J. S. Presla vyvyšují cenu té knihy, jsouf : 1) O kostech slo-

nových, kavaly masitými a jinými tkaninami mkkými pikrytých. 2) O rozšíení velikých

valounv a balvanv skalních. 3) O ouincích pohybované vody na tvar zemního po-

vrchu. 4) Dyny stvrdlé. 5) Psobení moe na behy. 6) Novjší tvoení kamenu v

moi (dle Jamesona). 7) Kamenožilcové. 8) Zdali všeobecné pibývání nebo padání moe
za as letopis se pozoruje (dle Niiggeratha). 9) O slapech písitých (dle Jamesona).

lOj Poádek všech útvar horních , kru zemní skládajících, a spolu i ostatky zvíat,

kteráž v nich se nalézají, 11) Krátký životopis Cuviera.

IX. Ssavecto. Bukovt soustavná k pouení vlastnímu. V Praze 1834. Jesti

vru co litovati, že Presl v soustavním spracování ostatních tíd živoišstva, jejichž vše-

obecný pehled již v Kroku podal, nepokraoval; ovšem byly okolnosti pro vydávání

vdeckých spis v eském jazyku tenkráte málo prospšné.

X. Obšírné prostonárodní uení o emeslech a umlostech,
ili Technologie všeobecná a obzvláštní, k pouení a prospchu všelikých stavv, kterouž

sepsal Dr. J. H. M. Poppe, a peložil i rozmnožil J. S. Presl. Nákladem Jednoty ku po-

vzbuzení promyslu v echách. Ti díly. V Praze 1836—37. Díl první : technologie

všeobecná. Díl druhý a tetí : technologie obzvláštní.

XI. Neroste pis ili Mineralogie. Rukovt soustavní k pouení vlast-

nímu. Vydal J. S. Presl. S. 1677 výkresy na XLI obraz pedstavenými. V Praze

1837. XVI a 627 str. ve velikém 8. — Dílo velmi piln sestavené s použitím celé

nerostopisní literatury, pro tu dobu, když vyšlo, nejúplnjší.

XII. asopis technologický Jednoty ku povzbuzení promyslu v echách.

Pod redakci J. S. Presla. V Praze 1838—39.

XIII. Všeobecný rostlinopis ili popsání rostlin atd. II. ddy. V Praze

1846. sir. XXXII a 2072. Musejních spis íslo XXIII. Novoeské bibliot. . 7.

XIV. Poátkové rostlinosloví. V Praze 1848. sir. VI. a 564. Musejních

spis . XXIX. Novoeské bibliot. . 10. K tomu náleží 32 obraz.

Konen vzdlal J. S. Presl do spisu Reliquiae ílaenkeanae, svým bratrem K. B.

Preslem redigovaného (Pragae 1830 I. sv. sešit. 4. a 5.), oddlení šachorovilých a trá-

vovitých rostliii (Cyperaceae a Gramineae) v latinském jazyku.

Všecky tyto spisy Preslovy jsou lim záslušnjší, ponvadž Presl pi uveejnní

jejich s nesíslnými pekážkami a obtížemi bojovati musil, au bez pedchdce mezi svými
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krajany sám první celé názvosloví utvoili miisil. Od konce šestnáctého století nevyšlo

mimo nkolik lepších píropopisných zlomk nic, co by dtistojné místo zaujímalo a Proslovy

co pramen sloužiti mohlo. Vda ale mezi tím znamenit byla pokroila, nové netušené

obory se otevely, a pí-írodopis žádal rozsáhlého názvosloví. Ze všech jazyk nehodí se

na štstí žádný tak snadno k tvoi-ení nových názvíi, jako slovanský. Pi hluboké zná-

mosti své mateské ei, jakož i polského, ruského a jihoslovanského náeí bylo Pre-

slovi ovšem tvoení nových názv snadné, a v skutku provedl názvosloví všemi odvtvími

pírodních nauk. Musíme ale puristické dob naší zkvtající literatury pipsati, že píliš

ouzkostliv každý název zešfoval, než akoliv nám mnohé z jeho názv nyní nepi-

mené se byli zdají, nesmíme pece tuto práci jeho na ujmu neocenitelných zásluh

jeho o eské vdecké názvosloví za nedftkladný pokus považovali , nebof každý soudný

uenec eský ví nejlépe , že jeho práce jsou základem všech nynjších vdeckých

podniknutí v tomto oboru.

Zásluha jeho zvýši se nemálo i tím, že vedle své ncunavitelné pilnosti a neohro-

žené vytrvalosti vtší ást svých spis beze vší podpory, sám na svj náklad vydal, a

jak se snadno pi okolnostech naši literatury uzná, se znamenitými obefmi. V celku

obnáší objem vydaných jeho spis více nežli pt set tištných arch, a mimo to se vy-

našly po jeho smrti ješt nkteré velmi dležité rukopisy, k. p. slovník technologický,

zempis národní, zlomky zoologie a j.

Také jakožto skutený úd k. eské uené spolenosti byl Presl inný, an neje-

nom sezení pírodopisné a filologické sekci piln navštvoval, nýbrž i také nkolik ped-

nášek ml. Tak mezi jiným pednášel v pírodopisné sekcí dne 22. íjna 1840 o po-

užívání žilek na kídlech motýl k rozvržení jejich, a ukázal nkolik výkres, od nho
samého zhotovených. Taktéž ukázal Presl v sezení dne 2. máje 1845 zuby pravkého

nosorožce (Rhinoceros tichorhinus), které se i s lebkou toho zvíete v hlinité vrstv u

Vysoan nedaleko Prahy vynašly ; držel mimo to také ješt jiných pednášek.

Zvláštních zásluh o všeobecné vzdlání získal si Presl také jakožto úd vlasten-

ského Musea, kdežto v blahodjném a krásném sboru pro vdecké pstování eského

jazyka a literatury zárove s Palackým, Jungmannem, Šafaíkem a Hankou k nejinnjším

údm náležel, a jmenovit pro úely Matice eské r. 1831 zízené horliv úinkoval.

Konen budiž ješt o politické innosti našeho Presla promluveno. Neb akoliv

pi život svém skromném, pouze vd á zvelebení eského jazyka vnovaném, nikdy si

politiky nevšímal, byl pece, bezpochyby na dkaz úcty, které zvlášt u eského obecenstva

požíval, r. 1848 do tak nazvaného Svato-Václavského sboru vyvolen a pozdji co vy-

slanec Novo-Kdynský do íšského snmu poslán. Ve Vídni a Kromíži ouastnil se

piln v sezeních, a však neobrátil na sebe pozornost žádnou veejnou eí. Konen byl

také oá mšan Pražských do výboru mstského vyvolen.

Ve vdné mysli každého Slovana, zvlášt ale echa, vybudoval si Presl vný
pomník, než i vda slaví jméno jeho, ustanovivši novému rodu rostlinému jméno Preslaea,

jež slavný Marlius v ádu Asperifoheae (Preslaea Spr. a Schleídenia Eudl.) uvedl. Opic

vytvoil též z druhu Mentha cervina nový rod Preslia, který v nkolika botanických spi-

sech jest pijat.
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Drobnost i,

Kounická skála.

Ti tvrti hodiny od Ceskélio Brodu ve smru severním leží vesnice Konuice 9 kniiecim

Liclitcnsteinským zámkem. Nad vesnicí touto vyzdvihuje se nevysoká skála s prastarými lomy, v nichito

se dobývá bílý drobnozriiý a velmi pevný pískovec, který se derbre hodí k stavení a k hotoveni soch.

Vrstvy této skály leží vodorovn na pískovci erveném, mírn k severu naklonném. Pí-

skovec ervený prostírá se v okolí eskobrodském a ernokosteleckém až ke granitovým hbetDí

u Badšína a Vyžlovky, jižn pak až ke Skalici. V novjší dob stal se pamtihodným slojemi mala-

chltovými, jež ponejprve odkryl ekatel z eské hlavni školy pan Hašek, o emž ostatn pozdji

dkladnji pojednáme

Útvar erveného pískovce tohoto sonhlasí zúplna s erveným pískovcem, v Permské guberuti

v Basích velmi rozšíeným a dle toho Permským útvarem nazvaným.

Kounická sliála ale souhlasí s útvarem kídovým, který v stedních a seiernich Cechách

pískovcem a opukou v znameuité rozsáhlosti jest zastoupen.

Skála tato stala se v nejnovjší dob zemznalectrí eskému veledležitou proto , že se v

uí vynašly mohutné kmeny ohromného kapradi, dosaváde jediné svého druhu. První kmen vynašel

slavný hrab Kašpar Sternberg asi ped 30 lety a pojmenoval jej Lepidodendron punctatum, kte-

rýžto název jest pozdji promnn v Protopteris Sternbergii. Boku 1849 poštstilo se mn dobýti z

této skály opt nkolik kmenu tohoto kapradi a mimo to docela nový kmen jiného kapradi, které se

podobá kmenu koruoutn (Cyathea) , zastoupeného nkolika druhy v jižní Americe a v západní Indii.

Stromy kaprauí tohoto zpsobu dosahují až na 24 st. výšky , a podobají se zdaleka krásným

palmám. Dle tloušky Kounického skamenlého kmenu dá se souditi, že i pravký kmen tento dosáhl

znamenité velikosti, neb pi tloušce 6 palc mohl až na 30 — 40 st. vysoký býti.

Z hmoty rostlinné nezachovalo se na nm nieho, nýbrž skládá se z drobného pískovce a jest

ponkud na plosko stlaen. Povrch jest pokryt jako n živých kornoutní šupinami , které objevují

pravideln rozestavené teky, povstalé cévami do list vnikajícími. Neb šupiny pedstavují podkladky, na

nichž listy spoívaly. Piložený výkres podává v poloviní velikosti vrný obraz tohoto kapradi. (Viz tab. I.)

V srpnu loského roku vynašel jsem v té samé skále opt nový druh , který se pibližuje

ve své podob Sternbergov Protopteris, ale od ni podstatn jiným uspoádáním teek na šupinách

se rozeznává. .Test taktéž na 6 palc tlustý a ponkud stlaený. Nesouhlasí se žádnou známou ani

živou ani skamenlou kapradinou, a jest taktéž, jako ped (ím podotknutý kmen, v pískovec promnn,

a musí se ve vd pod novým jménem uvésti.

Kapradi kmeny tyto nalezly se na slabounké' uhelní sloji, která se táhne bezprostedn pod

pevným pískovcem, sáh pod ním leží vrstva modrošedého jílu s otisky rostlin v našem kídovém útvaru
'

obyejných. Nálezy tyto poukazují tedy znovu ua tropické rostlinstva, pokrývajíc! v pravku vlast naši,

a jsou mimo to pro svou novotu a ueobyejnost velmi zajímavé.

Pítel mj, pan Mas. Dormitzer, kustos v národním Museum, dkladný znatel skamenlých

rostlin, ustanovil oba druhy jakožto nové, a sice jeden pod jménem Alsophilina Knuniciana, Dormitíer,

druhý co Oncopteris Kellwalli, DormiUer. Prvui, totiž Alsojjhilina Kauniciana, náleží k onomu oddleni

stromovitých kapradin (Cyathea), a nichž jednoduché svazky cev apíku na jizv listní » mnoho jednotli-

lých svazk se rozpadávají. Stopy tchto cev jeví se ua výkresu (tab. I.) adami teek. Rostlina

lato vyznamenává se velmi hust vedle sebe stojícími listy, ve 12 kolmých adách na kmenu

rozdlenými. Druhý rod, totiž Oncoplerís Nellwnlli (tab. II.), vyznauje se zase hliznat vypouchlými

jizvami list, ua nichž cévní svazky, apíku rozdleny jsou ve dva srdcovlté vtší a v adu tekovitých

menších svazk. Bostlina tato tvoí pechod od kornoutových kapradin (Cyathea) k vymelému ádu

Protopterid, které se podkovitým rozdlením cev na jizvách listních vyznamenávají, /fr.
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Puijis chtcslýšvrlio ocasu.

C h e s l ý i (rolalus horridus , die Klapperschlaiige)
,

jehožto vlast jest výhradn Ame-

rika , náleží k nejznámf išira jedovatým hadm. Had tento stal se na slovo vzal/m mén prud-

kosti svého jedu, kterýž nezpsobuje rány nehezpenéjši, nežli jed mnohých jinýcli hadii, nýbrž spíše

jistým zpsobem ehtaky , kterou se pede všemi ostatními hady vyznamenává, ilehtaka tato ili

cliestidlo nalézá se na konci ocasu a jesti píinou, že had pi otásání jeho vydává zvuk, upoml-

najici na šramot, broušením nož na pískovém brusu tvoený. Zahlídne-li had njaký živý tvor

nebo znepokojí-11 se jinak njakým pedmtem, ozve se chest ocasu a prozradí se tím nebezpená

pítomnost jeho. lovk nebo zvíe, upozornné tím zpsobem, ujde .snadno blízkému setkání, neb che-

stýš nepronásleduje lovka, aniž jej bez píiny uštkne, nýbrž brání se jenom, když jest pronásle-

dován, nebo msti se za ublížení.

Chestidlo jest dle své látky a dle svého vyvinuti zvláštní zpsob pokožky, asi tak jako drápy,

nehty, chlupy a rohy jiných zvíat. Onoí se skládá z jistého potu ojedinlých dutých lánk, spo-

jených mezi sebou zvláštním zpsobem, o nmž tuto promluvíme, a má v celku homolovitou s obou

stran stlaenou podobu. Velikosti lánk ubývá stejn od dolejška k volnému konci, a pokaždé stran

táhnou se po bokn více nebo mén hluboké rýhy, které chestidlu dodávají podobu, jakoby se skládalo z

dvou ne docela soumrných a srostlých ástí.

Poet tchto lánk jest mezí 1—12. Pozorovaly se prý druhdy chestýši s 20, 30 ba i

41 lánky. Poet lánk jest patrn ve spojení se stáím hada, tak že se z nho na stái souditi

dá. Bezpochyby obdrží had po každém nebo snad po nkolikerém svlékání kže o jeden lánek více.

Xejdolejši lánek jest nejnovjší a nejvtší, poslední lánek ale, tvoící volný konec, jest nejstarší a

nejmenší. Tvar každého jednotlivého lánku má podobu kužele dole otevené a po stran stlaené, a

lánek sám jest dvma hlubokými, kolem do kola bžícími rýhami, jakož 1 poboní kolmou rýhou na

Ii sudé, mchýovité vybouliny rozdlen, kterých shry dol co do velikosti ubývá (Ob. 1.).

(Ob. 1.)

Poslední lánek, který ale ne zídka chybí, má však jenom jednu

píní a po každé stran též jednu brázdu, tak že jejiom na

dva sudé oddíly se rozvrhuje, z nichžto hoejší vlái jest nežli

dolejší.

Pohled zpedu. Pohled ze ttrauy.

(Ob. 2.)

A. B.

(Obr. 3.)

lánky tyto jsou pak tím zpsobem spojeny, že každý z nich

svýma dvma dolejšími oddíly voln ale uzaven objímají dv hoejší vybou-

liny pedešlého. Naznaíme-li konený lánek jakožto první, objímá se druhý

(ínito prvním, tetí druhým a t. d. Jenom dolejší oddíl každého lánku,

jakož i celý poslední lánek leží valn. Spojení toto pedstavuje se v kol-

mém prezu na obraze 3. Oddíly u vnitku jsoucí mají blavou barvu a

jsou mén prsvitavé, nežli oddíly na zevnitku, kdežto chestidlo jako z

kroužk záležeti se zdá, jejichž poet od potu lánk závisí. (Obr. 3).

Povšimnmež si k. p. tvrtého kroužku. Nejdíve zevnitku objevuje sn

dolejší sudá vypouchlina tvrtého lánku, a bezprostedn jí obejmuly na-

lézají se stední podvojné vypouchliny pátého lánku, a v tomto vzí ko-

nen hoejší podvojná vypouchlina šestélio. Zvláštní zpsob tohoto spo-

jeni jest píinou, že se mže chestidlu velmi silu porouchati, a že pedce

souvislé zstane a k chestni upotebiti se dá.
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Xcjdolcjii láaelv scdi jako klubciuk na iioslcdiiim obratlu kiiii potaieiiém (viz obr. 3. A] a

pipevuje celé cliestidlo k ocasu, který si vidlicovit ukonuje.

Pov.šimneme-li si chestidla od užší strany^ objeví se ua ddlejši plo.še vypouchlin po každé

stran malý výstupek , který zaléhá ua hoejší ploše zpodnéjší vypouchliny du podubué jamky.

(Ob. 4. a 3. u a a t). Zajmuté podvojné vypouchliny lenu jsou dle tvaru svého dosti zevrubné

otisky objimajicÍGh ástí. Poboní výstupky a jamky nalézají se ledy více ueb méné pa-

trné na všech vzájemné se dotýkajících ástech onch tí oddílu , které u vytvoení

kroužku se ouastní. Zpsobem tím mohou se ledy lánky ve všech možných smrech

s jistým obmezením pohybovati. Clice-li had chestní zpsobiti, zane velmi rychlým sta-

hováním sval ocas otásati, kterýžto pohyb chestidlu od lánku k lenku se sdlí. Pi
tom pohybuje se konec ocasu mimo tu zvolna od jedné strany ke druhé. Otásáním tímto,

co nejrychleji vyvedeným, chvjí se lenkostnné, pružné a rohovíte lánky stejným zpso-

bem a vytvouji zvláštní chestt.

Konen podotýkám ješt starou zkušenost divoch amerických, že v deštivém poase chestot

hada slyšeti uení. Cestování v lesích v as deštivý jest tedy velmi uebezpené, a cestovatel musí

se každému y cest ležícímu kmenu velmi piln vyhybovati, pouvažd chestýši nejrádéji pod nimi leží

a pítomnost svou v dešti neprozrazují.

Zkušenost tato dá se, tuším, velmi jednodušn z fysikáluích píin vyložiti. Duté lánky vy-

plní se totiž pi dešti vodou a ztratí tak schopnost ku chvní, i nezpsobují žádného chestotu.

Dr. Jan ermák.

Ze iivola vlaštovek.

Z jara 1852 proletovaly dv vlaštoviky dm pod . 224 ua Smíchov, hledajíce v um pí-

hodného místeka, kdeby vystavti mohly své hnízdeko. Našli jej v peddomí nad oknem. Piln no-

sily bláto na hnízdo. Sotva základ (asi šestý díl hnízda) vystavly, nastalo veliké sucho a trvalo

nkolik duí. V tom ase nenosily bláto ua hnízdo, ponvadž nebylo k nalezeni v patiné vazkosti.

Propak ho nenosily od beh Vltavských ? Tam bylo snad tuze písité, a tedy ho k stavb hnízda

potebovati nemohly. Smutn obletoval páreek základy svého lžka, obávaje se, že je snad ped

snesením vajíek nedodlá. — Xa to spadl hojný déš a bláta bylo zase dosti na cestách. Tu na-

stalo hemžení okolo zaaté stavby hnízda. Osm vlaštovek piletlo na pomoc. V nejvtší rychlosti

pinášely pomocnice bláto a za den byla stavba hnízda dokonena. Na jaký zpsob žádal páreek

tch osm vlaštovek o pomoc, jaká to byla úmluva ? Tu nelze udati.

Když se mladé vylihly, sedával páreek nedaleko hnízda na dvéích u pažení. Nkdy se pi-

tnlil milostn sameek k samice
,
jiudy zase byl k ní zadkem obrácen a nkdy sedl na vzdáleuém

míst , nevšímaje si samiky. Vypadalo to tak, jako kdyby se byly na sebe hnvaly. Z toho by se

dalo souditi, že má pernatectvo také své manželské mrzutosti. -

Zdlujl výsledek toho pozorování s tím páním, aby milovníci ptactva na tento pípad svj

zetel obrátili, a kdyby se v jejich okolí cos podobného vyskytlo, to uveejnili. Fr. Skalný.

Dojem rlídnosli na dojný dobylek.

Zahradnická jednota v Londýn sdluje ve svých zprávách, že pouhé obyejné dojení k zna-

némn výtžku mléka nepostauje, tím vlídnji a opatrnji s krávou se zachází, tím více a tím lepši

mléko dává. Surovým nakládáním, tluením a hašteením stává se znamenitá ujma výtžku. Pohla-

dl-li se ale zvíe, roipráví-li le s ním jemné, a uápodobuje-li se pi dojeni ssáni telátka , ohdríí
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se uiuuhejn více. Z íoliu se vysvtluje
,
pro jedua a ta sama kráva rozliiiym dujakám rozliné

množství ba rozliaý druh mléka vydává
,
pro míroá a dobrotivá hospodyn s kravami lépe poridl

uežli hašteivá a zlostná. Mléko, které se dojeaim obdrží, není všechno ualiromadéno ve vemeuecb,

nyiirž pí dobrém dojení pichází tam zponeuáhla z ccv mlékových, ba ást mléka vytvoí se teprv

pi dojení samém. Takové mléko jest nejlepší, dává dobrou a sladkou smetanu, kdežto hrubé dve
obdrží jen hubenou, bíle zbarvenou tekutinu.

Nový to dkaz, že vlídnost již sama sebe odmuje, ale surovosl a vášjiivost se trestá.

Kr.

M e n a i e r i e.

Staí ímané dívali se zápasm dravých zvírat ve svých arénách. Našemu vlídnjšímu po-

koleuí ukazují se zase zvíata, na svobod sob jindy nehrnb píznivá, v nejmilostnjší shod, a sice

nikoli ve velikolepé arén, v které by se co v širé prostoe nejevily tak nápadn ctnosti pokoje mi-

lovných dravc, nýbrž v dost obmezené kleci, kde ve spolenost blízkou stsuny nevyhnutelné stále

se potkávají. Leu vstupme do boudy divy zavírající, které na všech rozích cedule obrázky okrá-

šlené vyhlašuji. Obraz prarodi našich v ráji , v pirozené velkosti vymalovaných u kassy, napl-

uje tušením o blažeuém spolužití zvíat, kteréž u vnit nás oekává. Hubou hbitý Berlian všem nov

pibylým hned vysvtluje obsah velké kleci stojící pímo u dvéí : ,,Tu jest strašlivá hyaena od ped-

hoí Uobré uadje. Když toto zvíe nemá coby vražditi a pleniti mohlo, vyhrabává mrtvoly ze hbi-

tov." (Ubohé bázlivé zvíe to vždy hrává v menažeriích takovou strašící rolli). „Tíjejí nepítel

vlk, a vedle nho asto od nho pronásledovaná ovce" a t. d. Divoký (?) pes, liška, sup ze severní

Ameriky, koka, pejsek, kuata, kachna, výr, orel skalni (moský), krkavci, sup Sumatranský (Bra-

silský) vše to v jedné kleci. V druhé, mnohem menší nachází se koka s bílou krysou.

Berliau každých pt vykládá minut vše dle pravdy se zanícením onm lidem vlastním, lépe

a dvrnji než mn a komukoliv by možná bylo. Nelze upírati, že zvíata všecka mají nco velmi

nuceného v celém svém chování, a uetžko poznati, že s pirozenou divokostí i pirozenou živost

ztratily ; nicmén ale ony výsledky vychováni vždy zstanou podivuhodnými úkazy. Co první otázka

každému se uaskytuje : jak bylo možná udusiti pvodní tchlo dravc pud, zápasiti s rovnými

a usnircovati a požírali .slabší ? Snad nkterému z divák napadne, že jen nedostatek masité po-

travy pinucuje tyto dravce zaopatovati si pokrm loupeží a vraždou, a že pán menažerie ne-

dostatek tento snaduo nahradili mže masem z eznických krám a takým zpsobem hích pekaziti.

Druhému pijde na mysl, jak sám svého psa a svou koku od ptek zdržel hojným bitím v pravý as.

Konen pipomenou si jiní množství tených i vídaných hlslorek, kde zvíata rozliného rodu stala

se uerozlultelnými, když od první mladosti své spolu vychována byla. Tak jsme již našli ti pro-

stedky k jednomu cíli a výjev svorné klece již nemá tolik podlvuliodného pro nás.

Ze dv zvíata spolu vyrostlá též v pátelství žijí, má za píinu, že ob hojnou potravou opa-

tená nepotebovala si závidti aniž jedno druhé sežírati, ím též se dokazuje, že pirozeného nepá-

telství mezi zvíaty není, nýbrž že okolnosti teprv je k tomu nutí. Obrafme se ale k tm, která v

stái teprv do jedné klece pinesena jsou.

Instinkt zvíat i lovka jest menší neb vtší poet pedstav , které spolu s tlem zrozené

bezvdomou inností se jeví, zízeny jsouce k zachování, rozplemenní a pohodlností onoho tla. Každý

uzná , že žádným krocením pud pirozený nemže znien býti, nemá-li život neb zdraví spolu se

zniili. (Tak lovk instinktem puzen zavírá oi neb mžiká, hrozí-ll jim nebezpeenství. Silnou vlí

arci je otevené drželi, ale též zrak pi tom ztratit mže. ZmíruUl ale instinkt a promniti pro-

stedky k jeho ukojeni jest ovsem vcí, již pimeným zpsobem lze provésti, Vlk svým pudem není
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nucen vrhali se na ovce ; uspokojí-Ii se jen hlad jeho masem (zvláš skopovým), muže i k tonm piveden

1)ýti, aby s ovcemi v dobrém sousedství žil. Nepátelské postaveni zvíat proti sob pochází

z bázn aneb ze závidni neb z chtivostí po mase druhého. Báze jednoho mizí spolu s chtivostí dru-

hého, a též závist nemá již píiny, když jedno zvíe jak druhé potravu svon nalézá. Ostatn pomáhá

bili, zakoenlou dlouhým zvykem nenávist zapuditi a nutnost pátelství jim dokázati, nebot biti

o \šeiu pesvduje. Em. Purkyn.

Návští O prírodovdních kiiiliách a asopisech.

Týdenník, asopis pro point, lesní a domácí hospoddstcí.

Vydáván od c. k. vlast, hospodáské spolenosti v království eském. Redaktor Dr. F. S. Kodym.

('asopis tento, veden od njakého asu naším Kodymem, který již nkolika výbornými spisy

zpsobnost svou k pravému populárnímu spisovatelství osvdil , vyniká den od dne výborností ob-

sahu a plynným srozumitelným slohem. Mimo hospodáské lánky obsahuje též pod názvem Svtozor

pojednání pírodovdní v užším smyslu, kteréžto lánky pro venkovské tenáe velmi dobe sestaveny

jsou. Pejeme tomuto asopisu též pro lacinou cenu jeho (ron 2 zl. 30 kr. st.) všeho zdaru.

Pstováni cliesli (sparglu) v Mladé Bolcslaii, dle dvacetileté skusenosti sepsáno od Jana

Sámala , eské i moravskostezshé šlpaské i vinaské jednoty lena. 1S52.

Jest to knížeka malá, ale výborným, jednoduchým a plynným zpsobem psaná. Pan Sámal,

na slovo vzatý štpa a zahradník, majitel vzorné zahrady v Mladé Boleslavi, vykládá zde své zku-

šenosti s ohledem na pstování chesti tak pochopilelu a skromn beze všeho vypínání , a náhledy

jeho jsou tak pimené pirozenému vývinu rostlin víibec, že knížeku tuto každému ctiteli dobré

chesti co nejvíce schváliti míižeme.

Jak sám p. spisovatel ku konci uvádí, záleží ale tajemství ili lépe následování pírody, dle

nhož se dobrá chest vychovati dá, v tom , že se mladé rostliuky mlce sází a náležit osamotí,

semena ale z nejtlustších roních matek vyberou , že se sad chestový piln pleje , asto mvi a již

nkolik nedl ped sv. Janem s odezáváním se pestane. Zpsobem tím obdrží se bez velikého na-

máhání a bez veliliých útrat každoron hojnost petuiiých chestových výhon, z nichž asto 12,

ano i nkdy 8 na libru se vejde, a pi jejichž spatení, jak se íká, srdce radostí v tle skáe.

Kdo by se o tom oiii pesvdili chtl, loho vyzývá p. Šámal , aby zahradu jeho v Mladé Boleslavi

navštívil.

Dovdli jsme se, že p. Sámal také knihu o šlpastvi sepsal, která prý pvodnosti my-

šlenek e pochopitelným slohem vyniká. Doufáme, že pan spisovatel snadno nakladatele najde.

Obraz luteny. Nácod k poznáni pi-iroicných ád rostlin, od .lana Krejího. S 48 dcco-

rijtinami v Praze. Tisk a sklad Jaroslara Pospíšila. 1852.

Kniha tato náleží k nejvkusnjším a nejlacinjším (10 kr- st.J, které inný naklada-

tel posledního ruku byl vydal. Vykládá se v této knize , dle vzoru znamenitého anglického bota-

nika Lindleye, na jednotlivých známých a obyejných rostlinách vždy celý ád rostlin a pomry

jejich po zemi. Kniha jest sestavena se zvlášinim ohledem na krásnou plef, jejíž pozornost ke krás-

ným dítkfun Kvteny spisovatel obrátiti se snaží. Však i pi prvopoátením vyuování v gymnasiích

a reálních školách mže se knihy této s dobrým prospchem použiti, neb uvádjíc rostliny zrovna jak

jsou v pírod, a spojujíc výklad ústroj s výkladem ád samých, neodstraší kniha tato , jako n-
které jiné. suchým výpotem mladistvého, ilélio ducha, nýbrž uvede jej u prosted v kvetoucí luhy.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Karlov ixlici . 188 v Praze.
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O kamenném a hndém uhlí, zvlášt v Cechácli.

Od Jana Krejéiko.

lánek první.

Úvod.
Palivo, a sice hojné a laciné palivo náleží k nejdležitjším podmínkám národního

hohalství. Není potebí dokazovati luto sadu, každý soudný prmyslník a hospodá jest

dostaten o tom pesvden.

Až do posledních desílilelí honosila se eská zem znamenitým množstvím les,

ba byly krajiny, kde díví pro nedostatek odbytu od vk hnilo a znova rostlo; mli

jsme také pralesy. Když ale kvetoucím prmyslem a neustále rostoucím potem obyva-

telstva lesy lak se ztenovaly, že dorstek jejich poád více pozadu zstával za pote-

bami ode dne ke dni se zvtšujícími, obi-átila se pozornost ku pokladm podzemním,

k palivu minerálnímu, které, an ho druhdy jen v kovárnách a pi nkterých odvtvích

prmyslu užíváno, takka nepovšimnuta v horách našich spoívalo.

Nalezlo se, že více než 30 mil vlasti naší jest pokryto útvarem kamenného

uhlí, a snad asi 100 a více mil útvarem hndého uhlí a rašelinou.

Jest to bohatství mnoha miliard, bohatství nevyei"patelné. Od nkolika 100000

cent vystoupil roní výtžek uhlí za krátký as až nad 10 milion cent , zaalo se

ho již používati pi velikých prmyslních podniknutích, pi skláiství a železnictví druhdy

jenom na díví odkázaném, a jest se nadíti, že v píštím desítiletí výtžek tento se

více nežli zptinásobní.

Chvalitebná horlivost podnikatel obracuje v nynjší dob zetel svj k dobývání

tohoto pokladu : den ode dne otvírají se nové doly z vtšího dílu s dobrým prospchem

a mine-li se nkdy nákladné podniknutí se žádoucím výsledkem, jeslí toho píinou práv,

pílišná horlivost, která neohlížejíc se dostaten po vdeckých pomckách, na takových

místech nadji svou zakládá, kde dle povahy hor nieho se nalézti nemže.

Následujícími lánky chceme dle možnosti pispti k rozšíení pravého náhledu v

útvary uhelní, chceme výsledky dosavadního vdeckého skoumání tenástvu našemu

zkrátka a pokud možné dkladn vyložiti.
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eská zemi; piedslavuje, ncjonoin tile své horopisn, nýbrž i dle zoniéznalccké své

povahy, uzavený celek.

Kolem do kola jest obstoupena ncjslaršíini útvary, grauitcm a starými bidlicemi,

z nichžto se skládají pohraniní hory : Šumava, Krkonoše, Zdárské a Krušné Hory. Hory

tyto jsou prastaré a bezpochyby vytvoené dlouho ped vyskytnutím se rostlin a zvíat,

neb se v nich nenachází ani památky z pravkého tvorstva úslrojnélio. Hory tyto jme-

nují se tedy právem p r a h o r y.

V úžlabích a rozsáhlých prohlubinách tchto prahor usadily se v dob, ve které

krajiny naše ješt moem pokryty byly, rozliné vrstvy, které nyní vtší díl stedních a

severních ech pokrývají.

ást tchto vrstev obsahuje v sob skanienClé zbytky a otisky zvíat moských

nyní docela vymelých, a spoívá bezprostedn na prahorách. Látka vrstev tchto ob-

jevuje se nám co kamení bidlinalé nebo kemenilé a vápcnilé, a vyznauje se obyejn

silným naklonním. Celá krajina od granitových vršk u eského Brodu a ían až k

Janovicm u Klatov, od Píbrami až za Rakovník skládá se z takových vrstev bi-idlina-

tých, kemenitých a vápnitých, a skainenliny v ní obsažené neobjevují se v echách

v žádném jiném kamení. Soiijem všech tchto vrstev mžeme tedy jediným jménem na-

znaiti. Mohli bychom útvar tento pojmenovati útvarem bidlinatým, ale ponvadž se

i v jiných útvarech bidlice vyskytují, použijeme jména nyní ve vd všeobecn uvede-

ného: útvar silurský, odvozcniíiio od národu starých Siluru v Anglii bytovavšich,

kdežto týž útvar jest rozšíen,

Dle dosavadních zkušenosti neobsahuje útvar silurský v echách žádného ka-

menného uhlí. Pochopíme to snadno z té okolnosti, že se v nm nacházejí skoro vý-

hradn skamenliny moských zvíral, z ehož jest patrno, že jest usazeninou a že tedy

rostlinstvo v dob jeho u nás ríisli nemohlo. Skamenlé zbytky rosllin jsou v útvaru

silurském velmi vzácné, a vyskytují-li se, mají podobu moských as (FukoidfO.

V jednothvých prohlubinách a úžlabinách tohoto útvaru, zvlášt v Plzesku a Ra-

kovnicku, jakož i u oupalí Krkonošských hor bezprostedn na prahorácli, nalézáme

vrstvy pískovce, z vtšího dílu hrubého, v nmžto vrstvy kamenného uhlí uloženy jsou.

Útvar tento, jejž útvarem k a m e n o u h e 1 ii ý m nazýváme, spoívá na prahorách nebo

na vrstvách silurských pod malým úklonem. Skamenliny zvíecí jsou v nm co nejvzácnjší,

za to ale pevládají jmenovit u vrstev uhelných otisky rostlin, a sice lakových, které

jenom na zemi nad vodou, v sousedství ek a moálíi v teplém povtí rsti mohly. Po-

znáváme z toho patrn, že útvar tento není z moe, nýbrž ze íních a jezeriiích vod

usazen. Roslhnslvo v útvaru tom pohbené jest látkou uhelných vrstev a vyhynulo na

zemi dofela.

Útvar tento jest hlavním skladištm kamenného uhlí. Nad ním spoívá na

mnohých místech, jmenovit u oupalí Krkonošských hor, u Sachre, Trutnova, Náchoda

a t. d. pískovec ervený, s vrstvami uhelnými a vápennými, v nichžto vedle otisk rostlin,

ku pedešlým podobných, laké otisky zvláštních ryb se vyskytují. Útvar tento jest zna-

menit rozšíen v Ruších, jmenovit v Permské gubernii, a jmenuje se dle toho útvar

Permský. Dle skamenlin jest to útvar, který se vytvoil na pobeží pravkého more,

kde se pozemní rostliny s moskými zvíaty smísiti mohly.

V útvaru tomto jest v Cechách dle dosavadních zkušeností sice také kamenné

uhlí, ale slabé a k dobývání ne pro spšné.
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Vrstvy toho útvaru jsou také mírn naklonnu, jako vrstvy útvaru kámenouhelného.

Nad nimi leží ale vrstvy pískovce a neistého vápence (opuky) skoro vodorovn,

a obsahuji znamenité množství moských zvíat: mušlí, šnek, rak, také moské ryby

a sem tam malé sloje jílu s otisky rostlin pozemních, z ásti sosnám jihozemním po-

dobných. Jmenovit se vyznamenává množstvím drobnohledných skoápek (Foramini-

fera), zvíat, jaká podnes jenom v moi žijí. Útvar tento pokrývá velikou ást stedních,

severních a severovýchodních Cech a pojmenován jest dle kídových vrstev, které sice

ne u nás, ale v severnjší Evrop se objevují, útvarem kídovým.
Útvar tento, chovaje v sob skamenlé zbytky moských zvíat vedle otisk po-

zemních rostlin, musil se patrn též na behách pramoe tvoiti, kdežto se moská zví-

ata s naplavenými zemskými rostlinami usaditi mohla.

Útvar tento obsahuje též vrstvy uhlí, ale velmi slabé, a dosaváde se dobývám

jeho prospšným neukázalo, akoliv na mnohých místech pokusy se staly.

Z ásti nad tímto útvarem, z ásti na jiných vrstvách leží v Lokelsku, v okolí

Teplickém a Oustckém, jakož i v rovin Budjovské vrstvy pískovce a vápence s mo-

hutnými sloji hndého uhlí, které dle hojných otisk a skamenlin patrn povstalo

z les oechových, olšových, vrbových, sosnových a t. d,, zkrátka ze strom k dnešním

stromm podobných. Útvar tento nazývá se útvarem hndého uhlí a náleží k nej-

bohatším skladištm minerálního paliva.

Konen se tvoí na povrchu zem nade všemi útvary raše lina z rostlin dole

odhnívajících a nahoe neustále rostoucích. Na Krkonoších, v Šumav, okolo Ranska
a jinde máme ješt mohutné ložišt tohoto dosaváde málo ocenného paliva.

Shrneme-li ledy vše dohromady, máme u nás v echách ti hlavní ložišt uhelné

látky, 00 p.ilivo upotebitelné: v útvaru kamenouhelném, v útvaru uhlí hn-
dého a v slatinách rašelinnich.

Budeme o každém z tchto útvar jednati zvlášt, a pi každém vyložíme jeho

zvláštní pomry a znaky, dle nichž se poznali dá.

A. Ulvar kamenouhelný.

I. Doba tvoení. Rozdíl mezi pozemními a p o m o s k ý m i útvary.

Útvar kamenouhelný (Steinkohlenformation) má své jméno, jak již podo-

tknuto, od kamenouhelných vrstev ili sloj, které mezi vrstvami pískovce uloženy jsou.

Uhelné vrstvy tyto prostírají se nezídka v rozsáhlých krajinách, stídají se spolu mno-

honásobn, a ponvadž patrné stopy pvodu svého z pravkých rostlin obsahují, vzbuzují

domnnku, že na zemi naší ped asy mnohem bujnjší rostlinstvo býti musilo, nežli v

nynjší dob. Jak dlouhá ta doba byla, v niž se kamenné uhlí z rostlin tvoilo, dá se

ponkud z toho domyslili, kolik let potebuje nynjší les k svému vytyoení a kolik

les potebí bylo k utvoení jediné vrstvy uhelné, na nkolik stevíc mocné'), kdežto v mno-

hých uhelných krajinách nkolik set uhelných vrstev pískem a jílem rozdlených se nalézá.

—

') Elle de Beanmout (Comptes rendas de Académie des sciences, I. Aoiit 1842J uvádí násle-

dující rozpoet:

Pomrní váha kamenného uhlí obnáší v prmrn 1,30; pomémí vátia deva, z nhož naše

lesy se skládají, mže se v príimru na 0,70 vyceniti. Vysvitá z toho, že by objem diví,

kdyby se až k hutnosti kamenného nhli stlailo, dle pomru 130: 70 ili 1,0: 0,5385 omen-

3*
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Akoliv ale nesmíinu se domýšleli, že kamenné uhlí povslalo z les dnešním lesm po-

dobných, nýbrž z rostllnslva rychle a bujnC rostoucího, musila doba (voi^ení tohoto ilvaru

býti predce ohromná, na tisíce let poítající.

Ufvar kamenného uhlí poal se již tvoili, když ješt vtší ást zem moem po-

kryta byla; neb vlší díl uhelných krajin v Anglii, Belgii, Rusku, severní Americe ob-

sahuje v nejdolejších vrstvách mohutné sloje vápence, v kteremž se množství moských

mušlí, korýšn a ryb nalézá. Teprva když moi-e opadlo, vyvíjely se na povstalé bahnité

pd rostliny, z nichž nynjší sloje kamenného uhlí povstaly. Útvar tento, s vápencem

bohatým na moi-ské tvory, jmenujeme kamenouhelným útvarem po moským. V e-
chách a sousedních zemích, v Morav, ve Slezsku a Saších lakového útvaru není.

Kamcnouhclné útvary tchlo zemi neobsahují ani slopu zvíat moských, nýbrž

jenom, akoliv velmi zídka, stopy a otisky zvii^at pozemních (škorpiouy, brouky atdj, hlavn

ale otisky rostlin bahenních. Mžeme se tedy domýšleli, že útvary tyto se usadily z

jezer sladkovodních, a že ledy na tch místech, kde nyní krajiny kamenouhelné se

prostírají, v pravku mohutná jezera se nacházela. Útvary tylo beze stop moských

zvíat mžeme tedy pojmenovali k amc n o uhel né útvary pozemní nco sladko-

vodní. Takové útvary, jak již podotknulo, objevují se v echách a v sousedních ze-

mích. O nich tedy budeme výhradn jednali. Ostatn soulilasí oba útvary, pomoský i

pozemní, ve svých hoejších vrstvách, pokud kamenné uhlí obsahují, velmi doite, a jenom

v dolejších ástech jeví se odchylky. Vlší ást toho, co bude vyloženo, platí tedy také

o útvarech pomoských, toliž anglických, belgických, ruských atd.

šiti se musll. Díví ale ueubsahuje pi stejné váze s liatiieiiuým ulilíni stejué množství uhlíka,

iiýbrž má-Ii se jeu ua iihlik ohled hráli, musí se z váhy jeho ješt ást odejmouti. Dle roz-

boru Reguaulta obsahuje kamenué uhlí 90 — 80 procentu uhlíka, ili v priimérn 85 pro.

Syrové diíví má ale v prmru jeuom 36 pr. uhlíka. Má-li se tedy jisté muožstvi deva

beze ztráty uhlíka promniti v kamenné uhlí, musí se onen nahoe uvedený pomr promniti

v I : II ili 1 : 0,4235. Kdyby se ledy hranice díví (a to beze všech mezer) promniti

mla v kamenné uhlí, umenšil by se olijem deva k vylvoeuuiu uhlí dle pomru I : 0,5385

XO,4235=0.2280. Množství díví, které roste ua jednom hektaru t277»,98 Q sáh), jest sice

velmi rozliné, ale v 251etém lese dá se v prmru ua 80 krychlových (kubiních) metr usta-

noviti, porazi-li se totiž všechno bez rozdílu. Váha jednoho krychlového metru díví obnáš'

v prmru a s ohledem ua mezery asi 330 kilogramm, což by v celém hektaru lesa obnášela

59500 kilogramm (1 kilogram = 1,786 liber). Dáme-li tomu, že diví to má v prmrn

pomruí váhu 0,70, obnášelo by celé divi dle objemu 85,86 krychlových metr beze všech me-

zer. Rozložime-li tuto hranici po celém lese, aby co souvislá vrstva bez pelržky celou pudu

kryla, obdržíme vrstvu jenom 0,008186 metr mocnou.' Uvedeme-li devnou vrstvu tuto

dle rozpotu nahoe uvedeného na kamenné uhlí, nebo zmnožíme-li 0,008486x*',2280,

obdržíme =0,001935, totiž vrstviku ani ne 2 millimetry silnou (1 mcter:=IO deciraelr:=

100 centim.= 1000 millini. =3,163532 stevíc).

Není k víe podobno, že by nejlepší lesy tikráte více diví obsahovaly, uežli dobrý 251etý

les; proež by všecky lesy v prmrn vrstvu sotva 6 millimelr mocnou kamenného uhlí utvoily.

Rozsáhlost známých uhelných vrstev obnáší ve Francii '/,, , celé zem. Vezme-li se nyní

ohled na neúrodnost mnohé pdy, pijde se k úsudku, že by ani dobrý hustý les, který by

celou Francii pokryl, tolik kamenného uhlí uepodal, co ho ve vrstv 2 metry silné obsaženo jest.

Jak mnoho lesfi bylo by ale potebí, aby utvoily vrstvy uhelné 10, 30 ba i 30 metru silné?
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II. Kamení, z niliož se vrslvy útvaru k amenonlielnélio skládají.

Dokavad se jinýcli pomcek neznalo, považovalo se kamení za hlavní znak, dle

nhož so útvar poznali dá. A bohužel ke škod mnohých horlivých podnikatel kla-

dou nejvzdlanj.sí horníci dosaváde hlavní váhu na kamení pi hledání tohoto útvaru.

Kdekoliv spatují ernou hlínu v pískovci uloženou, již také kamenné uhlí oekávají.

Nemže se ale dosti vytknouti, že hlaviir; jenom pomryuložení a s kamen -
liny podstatné znaky každého útvaru jsou Pravý útvar kamonouhclný leží totiž v echách
na starých ki'idlicích nho na silurském útvaru a jest pokryt zemními nebo kídovými vrst-

vami ; obsahuje pak zvlášliu' otisky rostlin pravkých, o nichž zvlášt jednali musíme.

Kamení, z nhož se vrstvy útvaru kamenouhclného skládají, jest pískovec v roz-

liných odrdách, jemná listnatá bí-idlice Uupek) a nkdy také vápenec. Podobné ka-

mení vyskytuje se ale také v jiných útvarech, nijmže ledy býti rozhodujícím znakem.

Nicmén pojednáme pi-edce o všeobecné povaze tohoto kamení, zanechajíce si

však podrobnjší popis k zvláštním pojednáním, v nichžtn fasem svým jednollivé uhelny

eské a moravské popsali míníme

V útvaru usazením z vody povstalém, jako v útvaru kamenouhelaém, rozeznávají se

pede vším dva zpsoby sražejiin : pískovité nebo zrnité, povstalé rozdrcením a rozmlnním
starého horstva, pak hmoty povstalé z lálek ve vod rozpuštných a chemickou inností

sražených. Tylo hmoty obsahují obyejn vápenec nebo kemenec, a jsou v eských útvarech

našich dosti vzácné, tím hojnjší ale v dolejších vrstvách pomoských uhelných krajin.

Pískovec útvaru kamcnouhnlného vyskytuje se v nesíslných odrdách, které

ale mnohem více se shoduji, nežli na první pohled se zdá, neb rozdílnost jejich záleží

hlavn ve velikosti zrna. Dle toho, co jsme práv o pvodu pLskovc podotkli, pozná-

váme, že pískovec pedstavuje kamení z rozdrobených kouskfl a zrn staršího horstva

slepené. Jsou-li úlondíy a kousky tyto dosti veliké, aby se pOT&ha jednotlivých ustanoviti

dala, pozná se snadno, že to jsou kusy granilu, ruly (Gneiss), svoru (Glimmerschiefer),

bidlice, buližníku (Kieselschieler) a kemence, totiž kusy lakových hornin, z iiichžto pod-

ložené horstvo se skládá. V mnohých pípadnostech dá se i pvodní ložišl takových

úlomk poznati, jako n. p. kusy zelencové bidlice a ruly v pískovci u Šaclíe, které

pocházejí z oupalí Krkonoš, nebo kusy buližníku v pískovci u Votvovic, Bušthradu

a Radnice, které pocházejí z kamýk v tchto místech dosavad vystupujících. Povstal-li

pískovec z granitu, ruly a jiných kamen, v nicbžto .kemen a živec v patrných zrnech

vytvoeny jsou, objevuje pak nezídka jistou podobnost s tímto kamením; živcová a ke-
menová zrna více mén ošoupaná a okulacená, slídovými lístky promíchaná a kemeno-

vou látkou slepená, pedstavují pak žernov, podobný granitu. Žernov tento, vyznamená-

vaje se pevností a tuhostí, láme se u Žehrovic, Dokez atd , a upotebení jeho k mlýn-

ským kamenm, k slavení vysokých pecí, ku práem kamenickým jest všeobecn zná-

mo. Žernov tento naznauje se také jménem arkosa. Je-li zrno pískovce menší a

pevládá-li kemen, stane se kamení mnohem pevnjším a pedstavuje pak pravý písko-

vec, kteréhož obyejn co staviva se užívá. Je-li ale zrno nejjemnjší, takka na prá-

šek rozemleté, ztrácí kamení svou pevnost, jest kypré a sypké, slídové lístky objevují

se v nm obyejn hojnji, a v dolech bývá pak dležitou pekážkou a nemilým hostem,

ponvadž prkopy nákladným pažením chrániti se musí.

Pehlídne-li se v dolu njakém všechna tato rozmanitost pískovc, shledá se oby-
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ejn, že hrubokusé odrdy, tak nazvané slepence ili konglomeráty spoívají nejhlou-

béji, hrubé žernovy u prosted a drobnozrný pískovec a kypré vrstvy nejvýše. Uspoá-
dání toto souhlasí z úplná s fysikalními píinami.

Pískovec, který jest tak jemný, že se jednotlivá zrnka jeho jenom s tží poznati

dají, bývá obyejné bidlinalý, totiž dá se v lenší neb hrubší listy štípati. Bidlinatost

lato pochází jmenovit od slídy hojn pimíchané, jejížto lístky obyejn jeden smr
podržuji ít bidlifnalé plochy pokrývají. Pískovec tento naznauje se jménem p í-

skovce bidlinatého. Barva jeho bývá bílá, šedá nebo zažloutlá, jako barva

hrubozrných pískovc; pi tom jeví ale asto náklonnost, spojili se s jemn rozdlenými

uhelnými ástkami, a obdržuje tím barvu ernavou.

Tyto jemnozrné a bridlinaté pískovce stídají se obyejn s malými vrstvami

uhelné bidlice ili lupku (Schieferthon), v nmžto se bidlinatost obyejn ješt

patrnji vyvinutá spatuje. Plochy jednotlivých list této bidlice naznaují se obyejn
promnnou barvou, která od nažloutlé do šedé a erné zabíhá, jakož i promnou zrna

a tvrdosti, nebo vtší a menší schopnosti nasycovali se vodou, což vše na píném
lomu zpsobuje pruhy, které se zárove celou vrstvou táhnou.

Uhelná bidlice ili lupek bývá nkdy slídou promíšen, ale obyejn jest slída

tak nepatrná, jako ostatní ásti složiva. Bidlinalý sloh této bidlice zpsobuje se

sice také zárovným uložením slídových lístk, ale také uložením mnohých skamenlých

a otištných rostlin, které obyejn v tmavjší barv na hlinité hmot lupku vystupují.

Hlinitá podstata tchto lupk prozrazuje se obyejn teprva po njakém ase, když na

míst vlhkém nebo na hald leží, lupek pak vssaje do sebe vodu a nabobí, i rozlu-

puje se v jednotlivé tenké listy, kleré se snadno oddlili dají, a na omak, zrovna jako

jil nebo hlína, mastné jsou.

Skoumá-li se složivo lupk mechanickým rozborem, loliž oddlí-li se od látek ve

vod se rozpouštjících látky pevné, pozná se, že se skládají skoro vždy z hlíny, ke-
menu a slídy, jenom že tyto ástky velmi jemné a malé jsou.

Ješt astji, nežli drobnozrný pískovec, bývá lupek uhelnou látkou zbarven. ím
více této látky obsahuje, tím nesnadnji dá se lupek v listy rozštpovati a tím více ob-

.sahuje zbytk rosllinních. Zbylky tyto, kmeny, vtve nebo lisly leží skoro vždy na

vrstevních plochách rozesteny, a pozorují se ledy nejastji na podélném lomu.

Lupek jest hornina, která nejastji provází sloje kamenného ulili; nezídka yy-

skytuje se také u prosted tchto sloj, a tvoí v nich dlouhé okovité lisly nebo dlí

je na dv ásti. Lupky tyto do kamenného uhlí vložené bývají uhelnou látkou nejvíce

proniknuty, a v každém dolu uhelném mže se snadno rada hornin nasbírali, kleré pa-

trný pechod z drobnozrného pískovce do lupku a kamenného uhlí pedstavují.

Uhelná bidlice ili lupek jest ledy poslední stupe zrnitých sraženin v kameno-

uhelném útvaru, jejichž zrna vždy Jemnjší jsou, ím blíže sraženiny u sloje uhelního leží.

Pískovec všech tclilo odrd pevládají v útvaru kamenouhelném daleko nad ostatní

horniny. ím bohatší ale jest útvar na uhlí, tím patrnjší bývá také pimíšení uhelné

látky do pískovc tchto. Šedé a íernavé odstíny barev jsou tedy význanými znám-

kami útvar na uhlí velmi bohatých. Ve vrstvách, chudých na kamenné uhlí, pevládají

barvy svtlejší, žlutá a ervená, jak to patrn v mnohých na uhlí chudých vrstvách našeho

kamenouheintho útvaru, k. p. u Žehrovic a Dokez, u Manetína a Mirešova spatujeme.

Nejvýznanjší zstávají ale vždy skaraenlé rostliny a otisky jejich, kleré jme-
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novil v lupku nejhojnji luilironindéiiy jsou. Zbylky lylo záležejí lilavii v otiscích

list, které z vtši íásti upomínají na listy kapradin, nebo v vtvech, stéblech a kme-

nech, bu podél rýhovaných
,
jako kalamity, nebo na pi šupinami a uzlinami v pravi-

delném rozestavení vyznamenaných, jak se to k. pi'. u níkterých stromovitých kapradin

(u cykas) v jižních krajinách rosloucích pozoruje,

V následujícím jednom oddíle pojednáme podiobnji o tchto j)am6tihodných sto-

pách vyhynulého svla. a ukážeme, v jakém pomru k celému útvaru tomuto jsou.

V útvaru kamcnonhelnéni rozeznávají se ale mimo to ješt dvoje horniny mén
podstalné a roziíi'cné nežli piede.šlé, ale dfdežilé pro své upotí-cbení, totiž hrníský
jíl a ž i v i n a I á (b i I ii m i n o s n í) bidlice.

Hrníský ili plastický jíl nalézá se v mnohých ložištích kamenného

uhlí. Sloh jeho jest celistvý, a hmota jeho roži'eujo se snadno ve vod, ímž se dobe

rozeznává od lupku, který teprva dlouho na povli ležeti musí, nežli se loupati dá. Jíl

tento tvoií vrstvy na 1 —3 slevíce mocné. Nejistjší odrdy mají barvu šedou, ale

pimíšením uhelných látek zernají docela. Také železnou ervenou rudou bývá jíl tento

nkdy promíšen, i používá se ho pak co ervené rudky, jako n, p. u Zvolenvsi. Jíl

tento jest u Radnic a na jiných místech velmi dležilý pro hrníslví, jmenovit se ho

používá k hotovení ki'ivolí a džbán na kyselinu sirní, k dlání kelímk atd.

Nejmohutnjší sloje jílu tobolo nalézají se ale v útvaru pomoském, jmenovité v

Anglii a Belgii, kdežto také nejlepší odrdy jeho se vyskytují. Ž ivinatá (bitumi-

nosníj bidlice jest ale zase skoro jenom na pozemní útvary obmezena. Jest to

bidlice ernavá, slohu jednostejného bez patrného oddlení složiva; na první pohled

nerozeznává se sice od lupku, jest ale celistvjší, mén štípalelná, a zapálena hoí dý-

mav. Již malé kousky, do plamene svíky držené, zapalují se a zanechávají po vyho-

ení lupenitou bidlici. Holavost lato pochází od zvláštního oleje (Bilumen), který se

destillací z této bidKce dobýti mže. Olejem tímto, jehož množství 2—10 procent

obnáší, jest bidlice veskrze proniknula.

Živinaté bi'idlicc tylo nalézají se na nkterých místech v uhelništích Radnických

a Rakovnických. Jmenovit jsou siln vyvinuty v okolí Semilském a Vrchlabském, kdežto

na popel spálených všeobecn k mrvení se používá. Semilské bidlice tyto náležejí ale

do útvaru Permskélio, nebof roku 1846 a 1849 nalezl jim v nich množství skamen-

lých ryb (Palaeoniscus), ježlo nápadn souhlasí s rybami mdné bidlice Mansfeldské,

která k Permskému útvaru náleží. Též u Oslovan v Morav vyskytuje se taková živi-

nalá bidlice, která bezpochyby také 15 Permskému útvaru pi-ipoísti se musí.

Obyejn leží živinaté bidlice v nejhoejších vrstvách kamenouhelného útvaru,

kdežto takka pravé sloje kamenného uhlí zastupují a zároveíi s lupkem a bidlinatým

pískovcem samostalné souvrství Ivoií.

Sloje kamenného u ii 1 í tvoií v porovnání s celým útvarem jen malou ást vrstev,

ale ponvadž celý útvar práv jenom jimi svou neocenitelnou dtdežitost obdržuje, pro-

mluvíme o nm zvlášt v následujícím oddílu a obrátíme pozornost svou ješt k jiným

horninám a nerostm, které v podízených okolnostech v útvaru kamenouhelném se vyskytují.

Nejdležitjší mezi tmito vrstvami jest hlinitá ocelová r u d a (Sphaerosiderit).

Ruda tato jest obyejn šedá nebo žlutav šedá, celistvá, nkdy také ponkud bidlinatá.

má podobu stvrdlého jilu, od nhož se ale vtší váhou, jakož i tím snadno rozeznává, že

kyselinami polila ve. Nejastji vyskytuje se tato ruda v ploských koulích a peckách
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nebo ve tvarech ledvinovitýcli, a bývá jako n. p. u Radnic, v lupku adovit uložena; v

nkterých zemích, k. p. v Anglii, tvoi^í také mohutné a souvislé vrstvy.

Ruda lato jest vždy vice nebo mén jílem promíchána, nejistjší odrdy obsa-

hují ojedinlé pecky. Kde se íastji objevuje, jako n. p. u Radnice, mohla by se

s prospchem k dobývání železa upoiebiti, akoliv jí tam daleko není v takovém množ-

ství jako v útvarech pomoských.

Prmmím rozborem objevilo se v Radnické ocelové rud tvaru kulovitého:

Železnatce cEisenoxydul) 49,38 procent.

Uhlinatky 32,48 „

Vápna ... . ; 1,45 ,

Hlíny . . . ; 13,10

Kyseliny kostíkové, živice, voda, ztráta . . 3,50 „

100,00 procent.

Nedostatek této železné rudy v útvarech pozemských iní hlavní rozdíl mezi

uhelništi eskými a anglickými, a má spolu hlavní ouinek na prflmyslní cenu anglických

uhelen. Vtší díl anglických uhelen má ve svých dolech vše pohromad, eho k do-

bývání železa potebí jest; tou samou šachtou tží se souasn palivo, železná ruda a

výborný jíl k stavení pecí, z ehož pochází neobmezená innost prmyslní, ponvadž

uhelné doly velkou ást svého výtžku v podob litého nebo kovaného železa odbývají.

Železná ruda v útvaru uhelném jest patrn chemickou sraženinou, která se kolem

pevné látky njaké, k. p. kolem kousku rostliny usadila a soustedn nahromadila.

Podobná chemická sraženina jest také vápenec, který u nás ovšem poídku se

nalézá, n. p. v uhelnách okolí Slánského. Vápenec tento tvoí slabé vrstvy barvy šedé

nebo hndé, sloh jeho jest celistvý a nkdy obsahuje nezetelné stopy skamenlých

rostlin.

V útvarech pomoských jest ale mohutn vyvinut a tvoí, jak již podotknuto, nej-

hlubší vrstvy celého útvaru. Údolí anglická, ve vápenci tomto zarytá, vyznamenávají se

romantickým skupením a úboí jejich prostoupena jsou nesíslnými jeskynmi. Podobný

vápenec rozkládá se také v severní Americe.

Též kemen objevuje se nezídka co chemická, hlacená sraženina. Vrstvy pí-

skovce kyprého a sypkého stídají se s kemenitou pevnou, jako slitou horninou, pi

jejímžto tvoení patrn kemenitá látka ve vod rozpuštná nalézati se musila, která

sraženou hmotu slepila a na nkterých místech výhradnji se vyvinula. Ve všech našich

eských uhelništích nalézají se takové kemenité horniny; u Mozolína nedaleko Votvovíc

vystupují v podob vtších skal na stráních údolí. Nezídka objevuje se takové pevné

kameni u prosted mkího pískovce, a tvoí v nm pak koule nebo nepravidelné pecky.

V útvarech pomoských tvoí takový kemenec asto mohutné vrstvy, jmenovit

v severní Americe. K obyejným nerostm útvaru kamenouhelného náleží také kyz,

známá to slouenina železa a síry, vyznaená mosaznou barvou a velikou tvrdostí a

kehkostí. Kyz tvoí bu koule bud potahuje svými hlatmi rozsedliny lupku a ka-

menného uhlí, v nmžto se ale velmi nerad spatuje, ponvadž pak uhlí pi hoení sir-

natý zápach rozšiuje. Kde se ho více vyskytuje, jako n. p. v lupku u Votvovic, pou-

žívalo se ho druhdy k dlání kyseliny sirné a skalice. V okolí Slánském a Rakovnickém

vyskytuje se v lupku a v kamenném uhlí i leštnec (Bleiglanz), slouenina to olov a
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a síry, afkoliv mnoliem ideji. Jest alo pamiiliiiodno, že na jednom kusu, který se

v národním Museum chová, kapradi list v leštnci jest otisknut. Oba tyto nerosty, kyz

a leštnec, jsou též chemické sraženiny, a pvod jejich v tchto okolnostech pochopí

se snadno, pováží-li se, že voda, v níž sirany železa a olova (schwefelsaure Eisen- und

Bleiverbindungcn) rozpuštny jsou, organickými látkami kyslíku svého se zbavují a v

sloueniny kovu se sirou se promují.

Luební promnou kyzu, optným jeho okysliením a rozložením povstává v

mnohých dolech sádrovec v krásných hlatích, jaké se k. p. u Votvovic, Radnic,

Bušthradu a jinde již vyskytly, pak zvláštní nerost tvaru perovit nebo ledvinovit slo-

ženého, kterýž v sob siran hlinitý s vodou obsahuje a v nerostopisech pod jménem

Keramohallit se uvádí. V Bušthradu se dosti asto vyskytuje.

Konen mže se uvésti ješt vápenec, který v píznivých okolnostech ve

skulinách uhlí a lupku krásné hlati tvoí, jako n. p. v nkterých uhelnách Rakovnických

a Slánských. Tím jsme podotkli nejdležitjší kameny, z nichžto se útvar kamenouhelný

skládá, nyní obrátíme pozornost svou v druhém lánku k slojm kamenného uhlí.

Vrabec ')•

K nejobyejnjším ptákm a spolu k nejchytejším náleží vrabec*). Kdekoliv stojí

chýše, vedle níž se prostírá kousek pole, sídlí také vrabí liavt. asto se uhošuje s

vlašfovkou pod jednou stechou, ale není rozdílnjších soused. Vlašfovka jest jako

vyšoená panenka, vrabec ale sprostý, ošumlý pobha. Na nm není nic uhlazeného

a istotného, nic lehkého a pvabného, jako na vlašfovce, která všude jest vítána co mile

vídaný host. Vrabec jest sprosták, proletá se vší drzostí a s celým šibalstvím nízkého

svého rodu. Všude jest nenávidn a pronásledován, a již v písm svatém stojí : „Ne-

koupí-li se pt vrabc za dva halíe?" Špinavé barvy odvu jeho, šedivý kabát, rudo-

hndé nadhlaví a umounné vousy, jakož i podscdlá postava, hrivý let, chze , hlas a

posuky, vše prozrazuje nízký rod a nízkou mysl. Ale nenávidný Pária mstí se za to

bezohlednou, v pravd cynickou nestydatostí na lidech a zvíatech. Nic mu není sva-

tého; jmní cizí, krásné umní, mrav a zvyk, autorita a úcta jsou mu neznámé,

všechno bére lehkovážn, všechno tupí « špiní ; jej nepoutají ani svazky pokrevní, ani

city pátelské. Vrabec jest atheista, spustlý kommunista, ale chytrý, obratný, neúnavný.

Kdyby nebyl tak drzým a špinavým, mohl by pro své tveráctví snad aspo u mnohých

obliby najíli, ale každá jeho dobrá stránka zatemnna jest hrubým sprosláctvím.

Stavení hnízda, u jiných pták dílo vytrvalé lásky a umlosti, nedlá mu žádných

starostí. Závisln oblétá istý a pevný domek vlašfovkyi který pohodln jest vystavn

') 'í ásti dle Dr. H Masiiisa.

') Vrabec náleží mezi ptáliy zpvavé, do eledi péukav (Frin;!;illida). Pláci léto eledi vyziia-

meuávají se ped ostatuimi pvci svým krátkým, kuželovitým, nevroubkovitýni zobákem, u ko-

enu sUné stluštným ; hoejší elist zobáku bývá bu rovná, bud mírn zahnutá. Silný tento

zobák slouží jim k oloupání a rozlouskáuí tvrdých semen a pecek, jimižto staí se skoro

výhradn živi, kdežto mláata hmyzem se krmí.
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v nejpíhodnjším mísl, odkud pehled na dvr a silnici se otvírá. Hrubým násilím

vrazí naft v dobách neosležených, tak že pekvapení vlastníci odlítnou obyejn bez

dlouhého odporu, a vrabec brání se pak v dobyttím sídle s drzou zuivostí, doraáhá-li

se vlasfovíi rodina opl svého majetku. Tot ovšem pstní právo, ale jiného nezná ne-

svdomitý neznaboh. Ale ovšem bývá ní-kdy za to krul potrestán, neb náhle, když

sedí na vejcích, piletí nkolik vlaštovek a zazdí ho za živa v zákenicky dobytém sídle.

Nkdy se dolíravé uhostí také pod hnízdem ápa nebo kavky, takka jako podruh

u bohatého dvoáka; však nebývá vždy jisto v sousedství takových pán. Musi-lí pak

sám pedce k práci se odhodlati, odbude ji brzo a nedbale, i zanechává potom všecku

ostatní starost samici, která zde ješt není emancipována a s níž spíše co s olrokyní

nežli co se soudružkou nakládá.

Ba vrabec jest kommunista i v manželských pomrech. Bez vyšších cit lásky

hoví jenom svým chtím a žije v pustém souložnictví, v mormonském mnohoženstvi ; S'

Perut ruu/ (Itrliy na ruce) skládá se z 9 brk : léliák (dlouhá lysá ásl nohy) jest zpedu

Ubulkovaný a mírn dlonbý. Peí plákfl tchto hývá nkdy pestré, obyejn jest ale více mén je-

dnobarevné, šedé. Nkteré drnhy vyznamenávají se zvlá.štn vytvoeným zobákem, jmenovit kivka
(Loxia), která hlavn na severu žije a u nás v zim se hiu'zdí, nebo také se vyzuatijí umle vysta-

veným hnízdem, jako tkadleek (Plocius texior) na Senegalu, kdežto si splete hnízdo v podob

mšce, dole troubovitým vchodem opateného a na tenkých vtvích zavšeného: též jihoafrický re-

publikán (Plocius soclus), žijící spolen pod stechou na stromech zavšenou, pod niž si na sta

hnizd vystavuje. Do eledi této náležejí následující rody a druhy:

Pukava (Fringilla L.) ; zobák s rovnou hoejší elistí, délka jeho vtší nežli výška, výška vtší

nežli šíka. Sem se poítá: lžek (F. splnus L.), stehlík (F. carduelis L.), eetka
(F. linaria L.), konopka (F. canaliina L.), jiie severní (F. montium Gem.), zvo-

nek (F. chloris L.), p n k a v a (F. coelebs Ij.), j i k a v

e

c (F. montifringlUa L.). pu-
kava pod ho mí (F. nivalis Briss.) a kanárek (F. canaria Ij).

S trn ad (Emberiza L)j hoejší elis( zobáku užší nežli dolejši, dráp na zadním prstu delší nežli

prst, druhý a teli brk nejdelší. Sem se poítá: Strnad obecný (E. citrinella L.l,

strnad cvrivý (E. cirlus L.), propáska (E. millaria I- ), j o 1 a (E. hortulana L),

strnad rákosní (E. schoeniclus L.).

Vrabec (Pyrgita Cuv.) : hoejší elist zobáku mírn zahnutá. Sem náleží: Vrabec (P. dome-

stica L.), onpolník (P. montana I..), bezovka (P. petrouia L ).

Heil (Pyrrhula Briss.); hoejší elist silu zahnutá, zobák ze všech stran klenutý, krátký. Sem

náleží: hejl (P. rubricilla Pall.), hejl oešník (P. enucleator L), zvonohlik (P.

serinns li ).

Kivka (líoxia L.) ; ob elisti se na konci kižují. Sem náleží: Kivka obecná (L cur-

virostra I.., kivka bavorská (L pytiopsittacus L).

Dlask (Cocothraustes Cuv.); zobák kuželovilý, velmi lluslý. Sem náleží; Dlask (C. vulgaris

Pall.) a rýžovník (. oryzovora L ), zástupce našeho vrabce v Indii.

Sn hule (Plccthrophanes Meyer) ; zadní dráp delší nežli prst, hoejší elist vyšší nežli dolejši.

Sem náleží S nhu le (P. nivalis L.).

Tkadleek (Ploceus Cuv.) ; zobák vtší a delší nežli u ostatních pukav. Pták tento, obmezen

pouze na krajiny teplé, vyznamenává se nmlými hnízdy. Sem se poítá: Republikán
(P. soclus Lith.) v jižni Africe, tkadleek (P. lextor Gm) na Senegalu.

Vdovice rajská (Vidua paradisea Cuv.); žije v Africe,



43

chlípnou náružlvostí rozmnožuje potonislvo po celé vsi, a prorarhávaje sílu životní ped

íasem záhy se vysílí a stárne ^).

Pi své nesylosli nepipouští sob pcdce strachu o každodenní poiebu. Píliš

líný, aby sám potravu vydlával, sklízí všude, kde ncsil. Na poli žitném, v stodole i na

sejpce jest slíd jeho vždy prosli-cn, a dokud rolník jen zrnka na poli neb ve dvoe má,

piživí se i vrabec. On a strnad — strýc jeho — jsou neodbytnými nezvanými hosty

rolníka. Vrabec ozobá první tešni na strom a poslední také vyslídí. Pi tom má

své zvláštní labužnické ehoulky. Žádný hrozen neokiobá celý, nýbrž lítá od hroznu ke

hroznu a vybírá si nejlepší zrna; na lusky ncjradji chodí, dokavad jsou mkké, a na

klasy, dokavad jsou plné mízy. V zim mu ovšem lakové hody pejdou, a pak upokojí

svj hladový žaludek ledacím, sbírá ve smetí a na hnoji všeliké drobty a šupiny, piživuje

se pi obroku ko, chytá pavouky a jiný hmyz, a zvláštn z jara, dokavad se obilí nc-

vynielá a dokavad mladé krmí, sbírá housenky po stromech, fiímž aspo ponkud škodu

nahrazuje, kterou jinak na poli dlá. Jest vidti, jak užiteným ptákem by mohl byli,

kdyby aspo v let choutku svou jenom na hmyz obmezil. Ale zrno obilní jde mu nade

všecko. Za rolníkem poletuje na poli, za mlatcem piskakujc na mlat, za pacholkem do

konírny, ba vtírá se i do komor, vše vyslídí a kde co na zobák najde, to vezme a odletí.

Ba vyskytly se také píklady, že holoubátkm vole proklobal, aby mkká zrna z

nich dobyl. Tak se ledy stává darmožrout tento zlodjem, lupiem, vražedlníkem, hromadí

hích na hích, a lof jeho bh života. Lid má skuleín vrabce vbec za škdce , zlo-

dje a chlípnika ; též praví se, že jest velmi hnvivý a žárlivý, proež bývá prý asto

mrtvicí rann. V pravd spadává asto so stech, kemi strhán.

Zahnízdí-li se potula na njakém míst, nemilžc ho ani násilí ani lest vypuditi.

Nadarmo nezachází s lovkem; piuil se od nho šibalství a nabyl odvážné mysli, neb

zlý píklad nalézá také mezi ptactvem více následovník, nežli píklad dobrý. Kdo chce

vrabce chytiti, musí si na to záhy povstali! Chlapc se varuje, kdekoliv je spati'í; a

shýbne-li se kdo po kamenu nebo hroud, v okamžení jest ten tam. Ostatn nedá se

drzý chlapík tento niím tak snadno zastrašiti nebo vydsili. V ohledu lom není pouze

skeptikem, nýbrž úplným nevrou; se zpupnou dovádivostí sedá si na nos a na natažené

rameno vlajícíiio haslroše, který má oslíhali úrodný sad. V stínu jeho úmysln rád si

hoví a práv lam nejvíce loupí, límjistji, ím více jiné ptactvo se straší. Ušel-li slastn

brokm runice nebo rozpialé síli, remllí a imarujc úštpn, a celý nezbedný houf

posmívá se pak neobratnému lovci ze své skrýše. A jak jednotvárný, nepíjemný jest

hlas vrabí. V babylonské smsi ptaích hlas nalezne se málo zvuk lak nelahodných,

jako v jednotvárném náeí jeho. Celá tulácká sprostota jeví se v jeho zvucích. Vrabci

ovšem zdá se býti krásným zpvem, on nikoho radji neslyší, nežli sám sebe ; neustále

opakuje své ím im rara ! štilip ! štilip I a práv tenkráte nejhlasitji, když libý zpv

slavíkv nebo sedmihláskv nejsladeji se rozléhá. Jestif to znak pleb.ejské mysli !
Pravá,

jediná cena, cena krásných vloh a nžného cilu jest sprostáku nejodpornéjši. Každý

má býti vrabcem: lof rovnost tchto sanskullolt.

Kdo by se ješt divil, že v píbytku jeho mír a láska nepanuje? V domácnosti

jeho, mže-li o ní jinak ei býti pi život jeho potutelném a hýivém, vládne závist,

') Vrabec líhne tikrále do roka a samika snese vždy po 6—8 vejcích.
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podvod a zlomyslnost, jen k šibalství se spojuje v spolený liouf, v píbuzenstvu ale a

v domácím obcování jest jenom svár a hašteení. Jen málokdy zahnízdí se vrabec vlí-

dnjší mysli u oiníženého okénka uvznného muže a štbetá mu o nadji a útše, neb

zahostiv se pod krovem osamotnlé kaple dkuje Tvrci, že ani vi-abce bez svaté své

vle se stechy nespustí.

Tri tvrti léta žije vrabec v hojnosti. V zahradách, na lukách a sadech rejdí a

drancnje; jasné dny léta a jesení tráví docela nj polích, a v houfech veselých obletuje

snopy a mandele.

Je-li ale poslední snop odvezen, rozhostí-li se na poli a sad pustota a octne-li

se tam jen ve spolenosti vrány, kavky a sýkory, pak se odebere nazpt do svého

ziminho sídla, na ulice a návsi, do dvor a stáj, i nastává mu truchlivý pst. Dová-

divý chlubílek umlkne, zima a hlad, hoí lo hosté, dorážejí na a zapudí všechnu jeho

rozpustilost. Tu sedí skren v kruhu svých hladových bratr neladn rozepýen, s hlavou

staženou mezi plece, a jen umóunný zobák a erné oko íhá z kožichu. Jindy, když

hustá chumelice bouí, hledá si osamolnlý útulek pod lomenicí za komínem, a když

mrazem krovy praskají, sedá si na slixše do slunení záe, nebo smutn klobe na za-

nn'zlé okno o almužnu. Ale jak mile první jarní slunéko se usmívá a sníh na^ stechách

se taví, bej, jak se hned probudí lehkovážná mysl; úšlpný poki-ik a bujné poletování

poíná opt, vrabec jest znova starý vagabund.

Postní as uplynul a veselý bezstarostný život opt nastává, vždyf je jaro a zlá

zima už je pekána, vždyt mu dobrý otec zase stl pipravil

!

A lak i my zjara hlas tohoto šelmy ve sboru jarní ouvertury ptactva uvítati m-
žeme ; vždyf je lo také hlas, který konen velebí Tvrce svého, proež mu i konen
dopejme jeho lazaronství, neb i v národu ptactva, jako mezi námi, musí býti pán a

proletá.

Vždyf je, když to kolem vezmeme, k tomu vychován ; a nadto jediný nás v

mst upomíná na veselé sbory venkovského ptactva, i také proukazuje nkteré dobré

služby.

O s 11 é h II a 1 c d u.

(Viz tab. IV.).

I,

Zima bez snhu a ledu jest jako jaro bez kvtu a léto bez ovoce. Podivnou

ovšem máme letos zimu, již skoro celá uplynula bez mrazu a snhu, a v prosinci, práv

když v jiný as snhová vrstev zem kryje a eky naše ledovou korou se potahují, spa-

ti'ili jsme jarní kvítka vyi'ážeti, hmyz se probouzeti a jiné úkazy nastávajícího jara, jako-

by píroda z obyejných svých kolejí se byla vymknula a jiné poadí as ustanovila.

Mli jsme lánek tento o snhu a ledu již k prviu'mii íslu pichystaný, a ekali

jsme jen z té píiny, že v lednu aspo snhu napadne. Ale i te máme poloviní

jaro. Však že ped sebou ješt únor máme, neodložíme pedcc loto pojednání; snad

ješt to, co omeškáno, se dohoní.
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Zajíinavú úkazy Iclošní zimy vyložíme pozdji v obšírnjším jodnání se zvlášliiíni

poolilidnulim se na léta minulá. Nyní obralíiiic pozornost svou ke všeobecnjším pomrtim

ledu a snhu. Vo voln vedené rozprav chceme o zimních tchto hostech pohovoili,

o pvodu a vplyvu jejich na tvorstvo pozemní, jakož i o jiných pomrech, které je pro-

vázejí. —
První otázka, která se nám v oiilcdu tom namítá, jest otázka o pvodu snhu.

Jak povstává sníh ? Každému jest známo, že povstává mrznutím vodní páry ve vzduchu

se vznášející. Sníh jest zmrzlá voda. Na povrchu každé hladiny vodní vystupuje do po-

vlí neustále jemná neviditelná pára, která jako vzduch celou zemkouli zvláštním ol)orcm

objímá. Pára tato stává se viditelnou Icprv promnou teploty. Dle stupn tepla v po-

vtí mní sé množství této vodní neviditelné páry , která jest dokonalý plyn, každé

okamžení. Teplejší vzduch obsahuje více, studenjší vzduch mén vodní páry. Nekles-

ne-li teplota pod O" R., vytvoí se z páry, kterou vzduch obsahovati nemže, bublinky

a ty se nahromadují v podoby oblak, voln plovoucích v povtrném oceánu. Klesne-li

ale teplota pod O" R., sluhnou bublinky vodní, co oblaka nad námi se vznášející, a pro-

mní se v sníh.

Jdeme-li v zim po polích zasnžených, a vezmcmc-li hrst snhu do ruky, bude

se nám zdáli, že to kyprá látka, ale zvláštních pomr tvaru na snhu nepozorujeme.

Jinak lo ale, pozorujeme-li padání snhu pl;'i veliké zim. S podivením spatíme,

že každý chomáek se skládá ze skupení krásných hvzdiek, ba nkdy padá sníh v po-

dob samých lakových pravidelných hvzd.

Práv tylo hvzdiky jsou pvodním a pravým tvarem snhu. I sníh obyejný

skládá se ze samých úlomk a nabromadiuin lakových tvar
;
pod drobnohledem pozo-

rujeme to na každém napadlém snhu. Tvar tento není nahodilý, nýbrž ídí se dle stá-

lých a uritých zákon. Voda, pijímajíc mrznutím pevné skupenství, sráží se v pravi-

delné tvary, v kristaly ili hlali. Ale práv dle zmrzlé vody, ecky kryslallos nazvané,

pojmenovaly se i oslatní hlaccné hmoty tímto jmcneni.

Podoba snhových shlouk jest velmi rozmanitá, vyskytujíf se nejjemnjší jehli-

ky až i veliké zpeené kusy. Práv na nejjemnjších jehlikách jeví se nejvtší pravi-

delnost, u hrubých shluk ale více již mizí. Základní tvar všech tchto pravidelných

skupin jest šesliboký jeblance, který ale obyejn v šeslibokou desku se stiskne. Deska

lato nebývá ale dokonale vyvinula, nýbrž v pravidelné hvzdy promnna, které nejpo-

divnjší rozmanitost jeví. Snhové jehly a hvzdiky vzbudily již dávno pozornost pí-

rodoskumc, a již Kepler popisoval je ve spisu : Siréna seu de niv sexangula. Frkf.

16H. Po nm obrátili ješt mnozí pozornost svou k tomuto pedmtu , mezi jinými

zvlášt Anglian Scoresby , který v dkladném díle (Art account of lbe arctic regions

with a history and description of Ihc norlhern Whale-Fishery. Edinb. 1820) krásnými

výkresy je pedstavil.

Nejpravidelnjší tvary povstávají pii tuhé zim, a akoliv u vtších shluk sn-

hových pravidelnost nesnadno poznali se dá, spatí se pedce i na nich, že jednotlivé

jehliky pod úhlem 60—120" srstají. Na jehlikách ojedinlých pozoruje se vždy šc-

slerená pravidelnost, neb akoliv jsou pemalinké, dá se pod drobnohledem pece na

nich poznati šest hran. Ostatn srstají ale obyejn v podobu šestipaprskové hvzdy

a rozmanitost tobolo zrslu jest nekonená.
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NejCastji se pozorují listnaté hvzdiky, obyejn velmi tenké, prsvilavé a

velmi jemné. Mezi nimi se objevují docela jednoduché hvzdiky se šesti paprsky

(obr. 6), které v jediném bodu pod úhlem 60" se stýkají. V mírnjší zim jsou tyto

hvzdiky vtší, v tužší zim menší, a pak se k ramenm šestereným též pod úhlem

60° pikládají jiná tenounká vlákna a hlatiky snhové, ímž se podoba perozmanit

mní (obr. 2.— 5.). Též obyejné jsou šesliboké lístky, které svým zriistem nejkrás-

njší skupeniny vytvoi^ují (obr. 7.— 18.). Nejvtší rozmanitost ale povstává, spojí-li se

hvzdové tvary s tmito lístky a obdivovati musíme se pak tvoivé fantasii pírody, která

na základ tak jednoduchých vzor již nepehlednou rozmanitost vyvésti umí, nebof

každý tvar dá se vždy na pravidelný šestihran uvésti (obr. 3. — 17.).

Vzácnji, nežli tylo ploché hvzdiky, vyskytují se skupeniny, v nichžto neleží

všechny hlatiky v jedné ploše, nýbrž dle rozmanitých ploch se rozbíhají. Hlatiky tyto

nedají se tak jako pedešlé na papíru pedstavili, a rozstupují se na dva zpsoby. Jedny

obsahují u prosted lístek, z jehož obou ploch a z kraj hran jehliky pod úhlem 60°

naklonné vybíhají. Prmr tchto podivných skupenin dosahuje nkdy % palce, i pa-

dají asto pi teplot — 4° až — 6° C. Jiný zpsob obsahuje uprosted kulaté ja-

dérko s paprsky na všechny strany se rozbíhajícími (v prezu obr. 16.). Paprsky

tchto kulatých hvzd zdají se záležeti ze samých tenounkých šestibokých jehlanc nebo

hranol, nebof nkdy, pi zim ne píliš od 0° C vzdálené, padají takové jehliky v ne-

smírném množství, i vyskytují pak se mezi nimi, akoliv porznu, také úpln šestiboké

jehlance (obr. 15.). Ješl vzácnjší jsou šestiboké hranoly s hvzdami nebo lístky kol-

mo spojené (obr. 13. — 14.).

Ponvadž voda ve vzduchu co pára se vznášející a voda na zemi tekutá jest

jedna a tatéž látka, vyplývá samo sebou, ze i led, na ekách nebo jinde se vytvou-

jící v podstat ten samý tvar míli musí, jako sníh.

Kdož nezná podivné listnaté a keovité nákresy, které mráz v krásné ale podivné

rozmanitosti na oknech vykouzluje ? Pvod tchto mrazových kvt vysvtlí se velmi

prost, jako pvod snhu. Páry v teplém pokoji se vznášející ztrácejí u studeného skla

svou rozlažlivost, srážejí se v kapkách na okn a zrraznou. Nadýcháme-li na zmrzlé

okno, abychom vrstvu ledu již utvoenou odstranili, mžeme poznenáhlý zrst ledových

nákres velmi dobe a pohodln stopovati. Obyejn se tvoí zpoátku podlouhlé nitky,

na nž se ze strany jemná vlákna pod úhlem 60° pikládají, tak že po njakém ase

v podobu pírka se zvtší. Mnoho takových pírek, jejichž základy k sob pravideln pod

úhly 60— 120—30° se pikládají, spojí se pak ve vtší péro nebo list, jehož silnjší konec

obyejn dole na tabuli se nalézá. V skoumání jednotlivých ploch a hran jest ale na

pemalinkých Matikách, z nichžto se ledové nákresy tvoí, skoro nemožné.

Piiznivjší okolnosti k takovému skoumání vyskytují se nkdy na ledových ram-

pouších, které se velmi zponenáhla na ochránných místech, k. p. v jeskyních, pod ste-

chami a jinde tvoí. Vyšel jsem si v lednu r. 1850 na procházku pi teplot — 2° R.

U rybníka v Dolní Kri nalezl jsem u mostu rampouchy ledové, jejichž povrch nebyl

všude zaokrouhlený, nýbrž na konci více kostrbatý. Povšimna si blíže jednoho rampou-

chu, spatil jsem na konci jeho pravidelný šestiboký sloupec, ukonený plochou šesti-

hrannou, šesterenými rýhami opatenou. Podobný úkaz popisuje Daniel Clarke (Trans,

of the Cambr. Phil. Soc. 1821) a jiní; Smithson pozoroval a mil hlati ledové, na

nichž ustanovil mimo sloupec šestiboký také jehlanec šestihranný, jehož osní hrany
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142" 30' a poboní liraiiy 80" obiiášuly. Ulc toho iicize pochybovali, že hlali ledové

náležejí do blatní soustavy šesterené cíli tak nazvané klencové (diomboedrischcs Sy-

stem). Chcenie-li led v prvních jeho poátcích pekvapiti, postavme mkkou, cistou

vodu do otevené sklenné bán za okno do pokoje netopeného. Skoumáme-li tuto vodu

as od asu citHvým teplomrem a hustomrem, poznáme, že teploty její poád ubývá,

hustoty ale neustále pibývá, až konen pi teplot 3", 5 R. voda své nejvtší hustoty

dosáhne*). Nyní se tvoí na kraji nádoby dlouhé hlatiky, obyejn v naklonné po-

stav ke stnám nádoby, a na jehliky tyto usadí se jako jemné zpeení z každé strany

ada jiných blátíek obyejn pod úhlem 60"
;
pernaté skupeniny tyto se stýkají a pro-

stora mezi nimi vyplní se taktéž rozlinými skupeninami jehliek, až celá hladina sou-

vislou korou se potáhne. Potom pone led také na dolejší stran se sesilovati, ale je-

dnotlivé ásteky a hlatiky ledu nepilehají k sob ztsna a nepetržené, nýbrž ve hmol

ledové povstávají prázdni'! nebo vzduchem naplnné dutiny, které iní led nepr-

hledným.

Docela stejné úkazy spatí pozorný skoumatel také pi mrznuli velikých hladin

vody, k. p. U3 rybníkách a jezerech. Nkdy ale petáhne prý se celá hladina okamžit

jako na pokynutí njaké kouzelné moci, souvislou vrstvou, jakoby se prhledné tkanivo

na hladinu bylo hodilo.

Známo jest, že led pedstavuje obyejn jednostejnou celistvou hmotu, na níž

není ani stopy hlaceného slohu ; mimo lo ale vyskytuje se led ješt v nkterých jiných

pamtihodných pomrech Ivaru.

Tak nazvané k r o u p y mají nezídka sloh soustedn miskový a skládají se ze

stídavých prfihlednýcii a mdlých vrstev ; led na vysokých horách, tvoící rozsáhlá le-

dovišt, má sloh zrnitý, jako njaká hornina, a též moský led objevuje se v pamti-

hodných okolnostech, o nichž obšírnji pohovoíme.

Mimo tvar jest nejpamlihodnj,ší pirozená vlastnost zmrzlé vody pomrní

váha její.

Led totiž ili zmrzla voda jest lehí nezlí voda, a proto na ní plove, kdežto

pece tlesa pi svém tu hnuti také obyejn vtší váhu obdržují. Dle prmru desíti

skoušek (Kastners Archiv I. 99.) obnáší pomrní váha ledu 0,9268.

Jak dležitá tato vlastnost jest, poznáme hned, jak mile si pedstavíme, že by

k, p. led tžší byl nežli voda.' Následky toho byly by znamenité. Každoron zmrzly

by eky, ba i moe v severních krajinách až na dno, a možná, že by i u dna po celý

rok zamrzlé zstaly. Neb tžší led usazoval by se vždy na dno, a jak by se na povrchu

ledová kra utvoila, sklesla by také pod bladinii. Velemoude zídil ale Bh tvoení

ledu. Jak jsme již nahoe podotkli, hustne voda tím více, ím jest studenjší, až u 3",

5 R. své nejvtší hustoty dosáhne. Pak se opt roztahuje až k O" R., naež ješt více

se roztáhnouc v led se promní. Vysvitá samo sebou, že voda na hladin až k 3", 5R.

vystydlá ke dnu klesá a teplejší nahoru vystoupne, což tak dlouho se opakuje, až

všechna voda k tomuto stupni prochladne. To požaduje delšího asu a tím se tvoení

ledu o nco opožuje. V hlubinách však zstane voda delší as hustjší a tudy i te-

plejší nežli na povrchu. Kdyby voda chladnutím hned všude až k O" R. klesla, prom-

") Voda se stalme o OfiOOiS dil svéhu objemu
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nila by se v jedinou ledovou spoustu a všechny ryby musily by v ní zahynouti. Každý

úkaz má však svou podstatnou, v hospodáství pírody hluboce založenou píinu.

Jinak to ovšem jest ve vodstvu pi velké zim rychle se pohybujícím, k. p. v

ekách se silným pádem. V tchto promíchá se voda studená a teplá, a dno a povrch

stejn se ochladí. Rybái, mlynái a lodníci vdli již dávno, že se led v rychle te-

koucích vodách také na dn tvoí a pak se odtrhuje a na povrch vyplývá, akoliv mnozí

fysikové ješt o tomto údaji z theoretických dvod pochybovali. Led takový na dn se

usazující jest ale mnohem idší, nežli led na povrchu se utvoující. Vidl jsem sám ry-

báské koše v zim ve Vltav až na 6 st. hloubky ponoené, v nichžto se množství

ledových kuliek a drnalých desek usadilo. Nezídka unášejí ledové kry pod vodou

se utvoivší veliké kameny do výšky, a veliká ást ledových kus plynoucích v zim na

ekách má týž pvod.

Zrovna opak toho pozoruje se ve vod docela tiché, k. p. v nádobách s úzkým

krkem uzavené. Stojí-Ii k. p. v zim voda v lahvici za oknem, zmrzne nkdy teprva pi

— 3" R., ba i pi-i stupni ješt hlubším. Nejmenším otesením promní se ale okamžité

v ledovou hmotu.

Neodolatelnou silou prostrauje se led utvoený. Pozorovalo se, že voda v sil-

ných železných nádobách uzavená pi svém zmrznuti jako slabou skoapinu stny jejich

roztrhla. Železná puma, 12^4 palc široká se stnami na 2 pal. tlustými, roztrhla se s

silným praskotem a veliký kus ledu prodral se skulinou. Pi 17" R. vyrazila se zálka

2'/2 lib. tžká až na 62' dálky, a okamžit vystoupil z otvoru roubík 4 pal. dlouhý. Síla

tato dá se až na 2,648,000 lib. vypoítati.

Z toho vysvtluje se snadno pukáni a trhání s mohutných kmen, k. p. dub a

buk, v tuhé zim; z toho pochází též rozpadávání se skal, jmenovit z jara. Voda

totiž, vnikajíc zponenáhla i do nejjemnjších skulin, uvoluje nejdíve souvislost jedno-

tlivých kus, a v zim mrznouc a tedy se rozšiujíc tlaí je poád dále od sebe, ažko-

nené rovnováha se zruší a balvany s ouboí skal dol ze ítí. S kolmých skalnatých

beh nad Vltavou u Stchovic a nad Morání u Kainýka, Orlíka, v divoké Šárce, u Chuchlí

a jinde, padají každoron utržeiié balvany dol a na nkterých místech do eišt
Vltavy, které pak z jara pro plavbu jest nebezpené. —

Ponvadž tvoení snhu a ledu závisí od nízké teploty, musí zempisní šíka a

výška krajiny nejhlavnjšího vplyvu na rozšíení jejich míti.

ára vného snhu a ledu opisuje kolem zem oblouk, který spoívá na tonách a

zponenáhla k rovníku až na 16— 17,000 stí-, se vypíná. Krajiny severní, jmenovit

ale polární, jsou tedy zvláštním domovem snhu a ledu. Zanechajíce rozpravu o rozší-

ení a jiných ješt pomrech snhu a ledu dob jiné, obrátíme se nyní ke krajinám, které

objevují velikolepé úkazy snžní a lední, totiž k severním stepám ruským a sibiským,

k tonám a vysokým horám vným snhem pokrytým.

My zde v kotlin eské, jmenovit letos, jsme ovšem píliš vzdáleni od íše ledové,

nicmén není od místa pohovoiti v dob, kde zimní píroda na severu neobmezené

vládne, o úkazech jejich.

Obrátíme se v píštím lánku k stepím ruským, které, a z veliké ásti jižnji po-

loženy nežli echy, pedce jsou pravým domovem ohromného snhového píkrovu a

rejdištm proslulých snžných bouí.
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O semenech rostlin*).
Sepsal Em. Pnrkyn.

Když sníh pole pokrývá , tu po vesnicích rozléhá se hmot cepv , ale rostliny

lesní, které suché i zvadlé ze snhu strmí, bez mlátící lidské ruky nemají starosti o své

potomstvo. Dávno již vítr semena jejich unesl, i majíf na píští jaro a léto svou okrasu

pojištnu. Zdá se nám mrtvým býti celý rostlinný svt za asu zimního, než život uza-

vel se do malých zrneek, ekaje až jen mrazy pestanou, by zase po luzích a rolích

se jevil. Již v jeseni rostlinstvo odumírá, sníh pak jen píkrovem je pokrývá. Kdyby

s pohledem na zralé pole na mysl nám nepišlo, že chléb a pokrm tisícv konen teJ

v bezpeí, vru zlaté klasy mrtvé by se nám býti zdály jako sláma. Života prázdná se

nám zdá býti zralost naproti bujné zelenosti listi a pestré nádhee kvt , le každý,

jenž ví , že z kvítka leprv se rodí ovoce, tím se upokojuje, že rostlina tenkráte vyko-

nala práci svqu , když docela dozrálo semeno, tisjcerou náhradu poskytující za smrt

matky. Dokazujc-li již barevný kvt, že rostlina lepších šfáv vynaložila na upedení si

svatebního roucha, než k utvoení zelených listí potebovala; pipomíná-li nám skladkost

ovoce, že ješt sladšich a silnjších látek obtovala na zríist plodu nežli na kvty: tuE

pak snadno každému napadne, že nejlepší podíl všeho dostanou semena, ano že díve

vyrostlé ásti rostliny snad jen k tomu sloužily, by šfávy pro semeno nepotebné

vylouily.

Z toho uzavíráme, že semeno jest nejdležitjší ást rostliny, kvty pak i plody

že jsou jen pouhá zbytená ozdoba. Také pochopíme, pro rostliny, rostoucí v nehrub

píznivé pd, na svých šatech uspouji, skromné jen a neouhledné kvítky a plody tvo-

íce; djef se to pro lepší výživu semen, jichž v hojnosti mívají. Uznáváf lovk v plné

míe dležitost semen , více sice v tom ohledu, že mu potravu poskytují, než v ohledu

na rostlinství, ale též v tomto posledním, ponvadž z nich vyplývá nadje na optné ba

hojnjší žn. Rostlina do tchto malých zrneek nahromadila všecky sytící šávy, jež jen

ze zem vyssáti mohla, a jakkoliv též listí co salátu a zevnitní obálky semen co ovoce

rádi požíváme
,
pece nejživnjší a proto nejdležitjší naše rostlinní potrava záleží z

chleba a z vaiva, jako bob, oky a hrachu ; chléb zhotoven jest ze semena obilního, vaivo

poskytují semena rostlin luštinovitých. Z ípy a ze zrnek lnu olej tlaíme, z hoiních

zrnek hoici dláme, a jak mnohonásobné ješt jest semen upotebení. Všecky píklady

užívání semen v hospodáství ukazují, že v semenech nacházejí se látky, kterých

v ostatní rostlin v té hojnosti a istot není, sic by již dávno lidé ten moudrý nápad byli

mli, celou rostlinu bobu anebo pšenice na potravu bráti na míst zrnek. Ony látky ale,

•) (Tah IV.) Pro snadnjší srozumní užívá se u všech ohraz tch samých liter k na-

znaení jednotlivých díl semen. R) znamená koríneli líelní rosíliny, c) první kelní listy,

O pírko neb poupátko kelní, a) bílek semenní, i) skoepinu semenni, mj kelul dirku, iiJ pu-

pek neb Jizvu pupení, ca) kalich, který u nkterých rostlin semeno zaobaluje. Fig. t. se-

meno bobu. Fig. 2. semeno lískového oechu. Fig. 3. semeno svatojanského chleba. Fig. 4.

semeno mrkve divoké (u které dv semena ve ztvrdlém kalichu vzí). Fig. 5. semeno rost-

liny našemu oleaudru podobné (kde pnpek v tenké vlásky se rozdlil). Fig. 6. semeno

smrku (s vtším potem kelních lístkíi). Fig. 7. semeno smetanky, acj ovocní skoepina,

fp) pozstatky kalichu. Fig. 8. semeno jemena. Fig. 9. semeno javoru. Fig. 10. semeno

bramboru. Všecka semena jsou vidy v celosti a v prezu vypodobnna.

4



5a

pro ktcrú obili a jiné k potrav sloužící rostliny sázíme, ano umle vzdláváme, aby vtší

hojnost semen na oulraiy listí a pn vyvinuly, ony lálky jsou pede vším škrob a olej.

Škrob iní hlavní ást obilí (mouka naše jest pouhý škrob, akoliv toho slova v obecní

mluv jen k pojmenování škrobu z bramborv a pšenice vydobytého se užívá), oky,
kaštan a hracliu, bobii a lískových oech; olej zas nachází se v semenech všech

rostlin reichovitých (ku kterým epka náleží) a v zrnkách ovocních strom , máku a

vlaských oech. Škrob záleží z malikých znock naplujících buky (ci'lly), z kte-

rých se rostliny skládají. Zhusta se nalézají škrobová zrnka v bukách listv, buky
semen ale takoka jím zacpané bývají; a jmenovit jsou to ii kašlánu, hrachu buky

ony, z kterých po vsazení jich do pdy první se jevící listy záležejí, které zajisté jiš

každý vidl, alespo u bob. (Fig. c.) U jiných semen, jako n. p. u zrnek pšenice,

žita, jemene buky se škrobem tvoí hmotu kel semenní obkliující. (¥ig. a.) Kel se-

mena neb kliek jest ona ásf, ze které pozdji celá mladá rostlina vyr.ilá. U obilí

ledy jen obálka píští rostliny , u rostlin luštinovilých ale již áslky pozdjšího zárodu

(první listy) dávají nám škrob, jenž tvoí živnou a krmnou ást chleba i jiných potrav.

Jako škrob v zrnkách, tak olej v malých kapkách v bukách rosllinních se nachází.

Nkterá semena naplnna jsou olejem aelherickým neb voavým, který, a ne v lakové

hojnosti, i v listech se vyskytuje.

Tímto olejem stává se, že tené lislí rosmariny, lavendule, maleí doušky zápach

rozšiuje. U nkterých semen zase, jak n. p. u semen mandlí, švestek, tešní, olej onen

jest jedovatý, tak nazvaný olej hokých mandlí, nebot v hokých mandlích se oleje toho

v takové míe nachází, že malé zvíe, jako myš, králík, veverka, jediirou z nich se mže
otráviti. Olej

,
jak jsme již podotkli, napluje buky rostlin, ve kterých vbec se na-

chází, v malých kapkách ; škrob zase tvoí v nejhojnjší míe buky list kclních v se-

menech, jako v mandli, ve lnu a vo vlaském oechu, aneb tlustou obálku okolo klika

onoho senicnního, jak u kokosového oechu, kde kel v pomru k vehkosti semena jest

velmi malá, lak nazvaný sýr kokosový. Tak též u máku obálka kclní dává olej.

Škrob i olej (i jiné látky mén neb více užívané v hospodáství, které v rostli-

nách a zvlášt v semenech se nalézají), zhotovuje si rostlina s lálck ze zem vssaných,

i jsouf jí velmi potebné k rsla a živobyli. Proto též nashromáždné v semínku píští

rostlince hned nejpotebnjší šfávy poskytují, lak že malé zrno, od matice odpadající, zá-

sobou na první cesiu zaopateno jest. V ostatních ástech rostliny bývají škrob, olej a

jiné mén dležité látky, které semena naplují, vodou promíchány, která k jejich tvo-

ení nápomocna a z pdy od rostliny vssána byla, odkud také pochází šfávnatost plod
i listí. V semenu ale ony látky skoro beze vší vlhké hmoty se nacházejí, a to proto,

aby se více zrnek škrobových a kapek olejních do bunk semena umístiti mohlo, než do

bunk listv, skoro docela šfavou naplnných. Že semena tolik moku nechovají, nedje
se proto, aby lovk potravu v zrnkách nacházel, tak jako vela nenapluje pro lidi své

plástvy medem; ano obsah semen nkterých jest pro nás nechutný ba jedovatý. A však

z té píiny, že bez vody takoka naplnno jest suchými neb mastnými látkami krmí-

cími, scBieno zralé tak brzy se nevysuší, kdyby po odpadání hned do píznivé pdy
nepišlo, a lepších as dokali se mže beze promny svého obsahu. Semeno dozrálé

jest celek, neodvislý od mateské rostliny. Listí a kvty od kmene utrhnuté brzo vadnou,

než semeno mnohá léta se zachovali mže, aniž sílu ku klíeni tratí. Mnoho zde i tvrdá

kra okolo semena pispívá. Její tvrdost neb mkkost, tenkost neb hrubost má za pi-
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inu rychlejší neb pozdnjší rst kle. Tak n. p. semeno kávovníka ve své vlasti hned

po dozrání do zemS vsázeti se musí, nemá-li zahynouti, kde naopak zase pšenice, v ra-

kvích egyptských mumii nalezená, která tedy nejmí 2000 let ležela, klííila, jak mile

do pdy zaseta byla, docela jako jen rok stará zralá pšenice.

Klíeni semen ale nestává se nikoliv pro množství v semenu zachovaných krmných

látek, akoliv látky tyto veledíiležité jsou k dalšímu roštu. Semeno krom látek , o

nichž nžkolikkráte již se zmínka stala, je.šlú malikou rostlinku v sob zavírá, rostlinku

s listy a s koínkem. cFig. r.)

Zárodek pHšIí ndadé rostliny ledy již na mateiú rostlin uinn jest, a odpadlé

semeno rovná se sazcnici nebo puící ratolesti, na jiný kmen štpené, nebof v semen
již nachází se poupátko ba i koínek, který sazenici a štpu schází. V zemi se zmk-
uje vlhkostí tam vždy v plné míe panující skoepina semena podlé své tvrdosti v del-

ším neb kralšim ase. U broskve, vbec u semen strom ovocních, pokrývá semeno ješt

tvrdá kra, která jest zkostnatlá vnitní blánka plodu, ím se zmkování opozdujc.

Když mokrost až do vnitka semena pronikne , zaíná se puení tím, že koínek kle se

prodlužuje, skoepinu proráží a do zem vniká. Potom se zvtšují lístky kelní a docela

skoepinu odvrlmjí. Látky krmné semeno naplující, pistoupí-li voda , rstu rostlinky

voln pomáhají , více ješt než v zemi schovaní krmící živlové , kteí pozdji starou

rostlinu živí. Z toho se vysvtluje asné a silné puení semen i do samé vody vlo-

žených. Všecky tyto výjevy popíšeme pozdji ve zvláštním lánku; co zde praveno,

zdá se nám dostaovati k vysvtlení jednotlivých ástí semenních, které zde nejvíce na

zeteli máme.

Kže semenní zevnitní
,

jak již díve podotknuto
,
jest rozliné hutnosti

,
jakož

i rozlinými barvami a výrstky u jednotlivých rod rostlin ozdobena. Též jsme již o

lom se zmínili, že u semen strom ovocních zdevnlá vnitní blánka plodu zrnka ne-

rozlun obkliuje. Mimo to ješt více jest semen , která ješt nad sebou ásti

plodu neb celý plod mívají, tak (Fig. 4. c a] n. p. kmín, slunenice a všecky do jejich

rodu náležející rostliny. U všech ostatních semen, t. j. u tch, která svobodn v plodu

ležela, a ku kterým blány ovocní nebývají pirostlé , lze pozorovati blánku okrouhlou

(Fig. u) , lišící se od skoepiny semenní tím, že mén hladká a jiné barvy bývá. Jest

to jizva pupení, na kterémž míst vždy semeno ped dokonalou zralostí tak nazvaným

pupkem ku plodu pipevnno bývá. Též nachází se u nkterých semen malá dírka, tak

nazvaná kelní dírka , skrze kterou ndadé semínko prachejn prášník zplozeno bylo ; u

nejvtší ásti semen bývá však dírka tato zarostlá. Akoliv první zárodky semena v rost-

lin sem nepatí, pece nelze nám alespo povrchn tvoení semen zde pominouti. MáC

semínko ono ped zplozením docela jinou podobu než zralé. Býváf obklíeno dvma
blánkami a u vnit duté. Jak mile ale prášiiíkové zrnko již divé popsanou dírkou vpadá,

zaíná se též semeno promovati. Zrniko prášníkové vzrstá na jedné, ku kelní dírce

obrácené stran v koínek, na protivné stríin v lístky kelní. (Jc-li u zralého semena, jak

to zhusta bývá, kelní dírka zarostlá, dá se místo, jež drive zaujímala, poznati, když se

semeno rozkrojí; tam, kam špika koínku jest obrácena, nalézá se zarostlá kelní dírka).

Mezi tím ale, co se ze zrnka prášníkového embryo neb mladá rostlinka semenní utvoí,

též ostatní semeno se promuje. Blanky zrneko obalující srostou v jednu (jen velmi

zídka zstávají nepromnny), spolu sroste dírka kelní.' Vnitek zrneka, jenž díve du-

tinu tvoil, tvoí te ony krmící látky, které bud mladá kelní rostlina (embryo) v sebe
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vssaje, pi emž se zvtšujíc celou dutinu vyplní, ano isleny té dutiny do selie vssaje,

lalf že svoljodn v srostlých blánkách leží, Cjaiio n. p. u bobu Fig. 1.); anebo iitcré,

an kelní rostlina zstává malá, se sln kclní dutiny kapajíce ji obklíí , a CPig- a) když

pak ztvrdnou, bílkem semenním se nazývají. Pi posledním tomto pochodu též asto steny

dutiny kelní se rozpouštjí a v krmné šfávy promují, tak že semena jen v zevnitníoh

obálkách spoívají. Též nkdy se stává, že kelní rostlinka se zvtšuje, nikoliv ale v té

míe, aby celé semeno naplovala, a pi lom také i bílek se tvoí (Fig. a). O všem tom

pozdji bude jednáno, tu nám lze jenom upozorniti na to, že bílkem se jmenuje hmota

rostlinku kelní obkliující a z krmných látek se skládající, jako n. p. u obilních semen

(Fig. 7. a'). Kde ale, jak u semen luštinatých rostlin, u žalud a kaštan, škrob a jiné

živné látky ve zvtšených kelních listech se nacházejí, semena ta bezbílková se na-

zývají.

Ony lístky kelní jsou u nkterých semen velmi zetelné (Fig. 1 c. 2 c). Spro-

slíme-li bob neb kaštan semenních skoepin, hned se rozpadává obsah jejich v dv po-

lovice jen málo na jednom konci souvislé. Ty dv polovice jsou kelní listy, tam kde

souvisí, nachází se koínek (pozdji více a více se rozvtvující koen) a poupátko neb

tak nazvané pírko, z kterého pozdji pe a listy rostliny vyrstají. U semen bílkem

opatených již vzácnjší jsou lístky kclní , za to ale koínek bývá více vyvinutý (Fig. 3

4 r). Bývá tu celá rostlinka asto v semenu skroucená (Fig. 6. r. c). Všecka tato se-

mena s dvma lístky kelními rodí rostliny sob ve mnoha kusech podobné, a tyto rost-

liny, ku kterým náležejí všecky stromy naše, kmín, rosmarina, pivoka, karafiát a jim

podobné, tvoí tídu dvoudložných (nebof kelní lístek nazývá se jinak dlohou) ili di-

kotyledon (od eckého dis = dvojí a kolyledon= kclní lístek). Jedle, smrk, borovice, a

všecky do toho rodu náležející rostliny, mající více takových lístku nad koínkem (Fig. 6)

tvoí tídu mnohodložných ili polykotyledon (od eckého polys= nmoho). Jest ale též

mnoho rostlin, které jen jeden lístek kelní mívají. Tento lístek bývá bílkem obklíen

(Fig. 7. c) a spolu v pomru ke koínku veliký , zavírající v sob pírko neb poupátko

kelní. To však dá se poznati jenom prezem. V rozkrojené rostlin kelní nalézá se

dlek (Fig. 7.) , vše , co nad ním jest lístek kelní , co pod nim koínek (Fig. 7. rj , v

dutin té sedí pírko (Fig. 7. f). Rostliny s jedním lístkem kelnim nazývují se jedno-

dložné ili monokotylodony (od eckého monos =jeden). Sem patí palmy, trávy, tedy i

všecko obilí, tulipán, lilie i jiné podobné rostliny. Velmi zajímavé jsou též drobnohledná

semena mech, kapradí a chvost , tak nazvané spory ili výtrusy. Tyto spory skládají

se jenom z jediné buky, ze které, pijdou-li do zem, z jedné strany nasázením bunk
listy, z druhé koínek se tvoí. Stává se tedy u tch rostlin teprv v zemi, co u více

vyvinutých v nezralém semínku se dje, když prášníkové zrnko dírkou kelní vpadává a

tam v rostlinku kelní se promuje.
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O povtrnosti.
Od Dra. V. Kuueše.

I.

Pozornost na úkazy v našem oboru povélrnóm vzbuzuje se obyejn teprva ten-

kráte, když zvláštní a neobyejné pomry povCtrnosti posloupnost každodenních a vše-

dních úkaz pieruší. Je-li nebe po vlší as roku isté, jako v tropických krajinách

nebo stídají -li se všecliny promény v povlí pravidelné, jako v údolích vysokých hor,

nevzbudí se tak snadno chut ku pozorování. Teprva když povtí nestálým býti poíná,

když neobyejné úkazy bud v toploté povtí, bud ve vliikosli jeho se objeví, namítají

se všeobecné otázky, odkud tyto neobyejné výjevy pocházejí, jaké jsou píiny jejich,

jak veliká jest úchylka od pravidelného pochodu a jaké budou míti následky? Pak te-

prva cílí se poteba , takové nepedvídané úkazy již naped ustanoviti neb uhodnouti.

Již prostý
,
jednoduchý rolník nebo lodník ustanovuje obyejn s píznivým výsledkem

povahu navsiávající povlrnosti , akoliv nemá hlubších vdomostí a jejiom na vlastní

nebo od pedk svých nashromáždnou zkušenost a pamt spoléhati se musí. Beze

všech píprav a nástroj, jimiž by povahu povli-í skoumali mohl, pedpovídá takka je-

nom dle neuritého citu, pocházejícího ze soujemu pedešlých zkušeností, nastávající pro-

mny v povtí , ovšem asto s velikou vrojatností, a pípovdi jeho shoduji se oby-

ejné velmi dobe se skutenou promnou. Mže-li tedy již prostý pozorovatel v ohledu

tomto podstatné úsudky vyslovili, nebude vdeckého pozorovatele pedpovídání budoucích

promn v povlrnosti nedvodné, ano bude se lim mén od podobnosti k víe odchylo-

vati, ponvadž své úsudky na peliv vedené, déle nežli ped sto lety založené denníky,

v nichž zaznamenána jsou pozorování, na nejrozlinjších místech zem nejzevi'ubnjšími

nástroji uinná, zakládati se vynasnažuje. Pozorování jeho mají mimo to ješt lu pednost, že

jsou všeobecná a nikoliv jenom místní, jako u rolníka, který, pouze na své oudolí nebo

svj kraj obmezen jest, neb jako u lodníka, který, a výborný znalel moské po-

vlrnosti, pece do nemalých nesnází by pišel, kdyby na pevnin povtrnost jenom na

nkolik hodin pi-edpovídali ml. Neb v oudolích vysokých hor vane vítr vždy jenom dle

smru oudolí, a na otevenjém moi duje beze všech pekážek a podléhá v celku vždy

tm samým zákonm, kdežto úkazy, mají-li- všeobecn se pojmouti, perozmanit se

objevují, tak že velmi nesnadno bývá, pevné stanovišt nalézti.

Jakožto nejpednjší okolnost musí se pedevším vytknouti, že povtrnost všech

krajin v neustálém vzájemném spojeni se nalézá ; že se povtí bez pestání od ro-

vníka k tonám, ze severní polokoule k jižní a naopak odlévá, tak že povtrnost, jakou

v echách pozorujeme, závisí od povlrnosti na Atlantském oceánu, v tonových kraji-

nách , v stední Asii a Africe. Dokavad tedy pozorování z tchto krajin chybí, nemže

se nic uritého o nynjší , neku-li o budoucí povlrnosti soudili.

Úloha naše obmezuje se v tom ohledu jenom na to, abychom ustanovili pravidla,

dle nichž se povtrné úkazy v prmru delší ady let ídily. Zpsobem tím mžeme
tedy povtrnost jenom potud pedpovídali, jak by se vytvoili musila, kdyby rok od

roku ty samé síly psobily, a sice v tom samém poadí a v tom samém ase, jako ped

tím. Vedlejší okolnosti, závislé od místních nebo asových pomr, jinnž se pravidelný

pochod aslo docela zruší a pevrátí , nedají se nikterak pedpovídati.

Nezbývá tedy prozalím nic jiného, nežli zapsati všechny úkazy djepisn a sera-
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dili je tak, aby vžay jeden co následek druhého se objevil, abychom se tím zpsobem

tím více k pvodní píin piblížili. Cesta zkušenosli jest tedy jediná, která k cíli

vede, a údaje erpané z pozorování jsou jedinými pravými základy, na nichžto dále sta-

vti se mže. Takovéto z etných pozorování erpané údaje budou tedy mítkem, dle

nhož pítomnou povutrnost posuzovati budeme. Z prmr takových budeme moci udali, jak

veliké jsou úchylky v porovnání s pedešlými výjevy, a jak veliké jsou píiny, z kterých

tyto úchylky se vytvoily.

Takovou z dlouhé ady pozorování odvozenou prmrní povtrnosl vyložíme pro

okolí Pražské, kdežto již více nežli 50 let neustále každá promna v povtrnosti se pozoruje.

S tím mohou tenái naši své vlastní zkušenosli, jaké dle míry svých okolností

si zjednati, porovnati, a sami sob ustanoviti, jak dalece se zkušenost jejich od pozoro-

vaného Pražského prmru odchyluje.

Bude ale záhodno , vyložili díve, nežli k tomu výkladu pistoupíme, koždou je-

dnotlivou ást velikolcpého stroje, jimž se rozmanité promny vyvozují, abychom jednak

sílu, která tímto strojem hýbe, jinak také úel jednotlivých ástí a vzájemnou jejich

innost poznali.

Jakožto hlavní páka celého ústrojí tohoto objevuje se nám pede vším teplo.

Teplo jesti píinou, od níž povaha našeho povtrného oboru, hutnost jeho, bo-

hatost na páry, jasnost, proudy, ba i napnutost elektrická a magnetická závisí. Bez pro-

mny tepla nebylo by žádných poasí , žádného ranního a veerního chládku, žádných

vtr a povtrných proud, tedy také žádného dešt, žádné rosy, žádné bouky, zkrátka

bez promny tepla zastavila by se celá innost povtrné íše.

Skoumáme-li nyní , dle jakých zákon teplo a jmenovit teplo v povtí se ídí,

nalezneme velmi snadno, že hlavn slunce jesti píinou promn stupn jeho. S postu-

pem slunce každodenním a celoroním nad obzorem naším pibývá a ubývá také te-

ploty vzdušni, zpsobuje se rozdíl mezi denním vedrem a ranním neb veerním chlád-

kem, mezi teplotou lelní a studenností zimní. Píina této závislosti tepla od postavení

slunce vyplývá pirozen ze všeobecného zákonu, že jistá plocha pi slejné vzdálenosti

od zídla teplého tím více se rozheje , ím více se pibližuje ára, od plochy té ke

zídlu tepla tažená , kolmému smru. Ponvadž slunce každého roku na ten samý den

uritou výšku nad obzorem dosahuje , a ponvadž také schopnost, pohlcovati a vyzao-

vali teplo, na tom samém míst stejná zstává, uiusila by každoron v ten samý as

láké ta samá teplota se objevovali, kdyby mimo to nebylo jiných píin, které podstatné

promny zpsobují. Je-li stupe jasnosti, od nhož závisí množství svélla, které na zem

padnouti má, jiný, nežli v pedešlém roce, je-li proud ve vzduchu jiný nebo je-li

množství výpanl rozliné , objeví se také jiná teplota , akoliv slunce v té samé výšce

stojí
,
jako v pedešlých letech. Vedlejší okolnosti tyto již dostaují , aby se hlavní

ouinek sluneních paprsk seslabil, a to dle pomr každý rok jiným zpsobem. Vzá-

jemné tylo pomry vysvtlíme pozdji obšiniji.

Mimo tuto hlavní píinu tepla na povrchu zem uvažovali novjší pozorovatelé

ješl dv jiné okolnosti, na nž zetel ohrálili se nuisí, totiž teplotu zem samé a pak

teplotu jiných nebeských tles.

Akoli vplyv obou tchto okolností pozorováním naším ustanovili se nedá, pro-

mluvíme o nm zde pece krátkými slovy.

Vložímo-li teplomr do rozliných hloubek kúry zemské, tak že se rtufové kuliky
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tím více se uincnbí, tím hloubji leplomry v zemi slojí. V liloubce, klerá dle povahy

láliiy zemni 20 nebo více slcvíc obnáší, ukazuje teplomr po celý rok Jeden a ten

samý slupeíi teploty. Nepromnllvý slupcíi tento souhlasí skoro zevrubn se stední

teplotou vzducliu té krajiny, kde se' pozorování vyvádí. Sesloupímc-li ale s teplomrem

blonbji do ztm, spaliíme, že teploty s hloubkou pibývá. Mnohonásobné pozorování

v rudních dolceii nebo v umle vrtaných studních potvrzuje tento údaj dostaten , tak

že se o podstalnosli jeho pochybovati nemže. Dle povahy mísla musí se pak o 40—100-

nebo více si. dol sestoupili, aby teplomr o jeden stupe vyšší teplotu ukazoval. Zdali

ale lento píbytek tepla jenom až do stedu zem pokrauje, nedá se zkušeností rozho-

diiouli, nýbrž v ohledu tom otvírá se volný obor domyslu. A skuten odvozuje se

z této okolnosti domnnka, že zem naše zprvopoátku byla žhoucí koulí, která zponc-

luiida vychladla, ale u vnit ve svých útrobách dosaváde žhoucí rozlopenou hmolu obsa-

huje, Je-li ale pevný povrch zem následkem tohoto vychladnutí, nedá se vysvtlili, pro
se ve všech zemích stopy tobolo vychladnutí nepozorují. V krajinách, jejichž nejstarší

djiny nám známy jsou, k. p. v Egypt neb Palesliu, které ped více nežli 3000 lety

snad hojnji zahdnny byly, nežli nyní, nalézaly se lenliráte ly samé roslliny a ta samá

zvírala, jako posud, a zdá se, že lam panovalo to samé teplo, ta samá zima jako v ny-

njší dub. I)áuie-li lomu, že kra zemská velmi povoln se ochlazuje, tak že k. p. za

celé století o jediný plslupeii teplota její klesne, obnášelo by pece ochlazení zem od

as Mojžíšových až do dneška nejmén 15 stup, totiž krajina, kde nyní Kairo leží a

která nyní prmrní teplotu 18 stup má, byla by tenkráte prmrní teplotu 33" mla,

totiž o 10" více, nežli nejteplejší krajiny nynjší pod rovníkem. Tof by byla ale leplola,

v níž by sotva lidé, tíra mén rostliny a zvíata obstáli mohly. Cidadne-li tedy zem,

musí postup toho chladnuli mnohem menší býlí *), nežli jaký jsme pijali a vplyv jeho

na teplotu povtrní nemžeme tedy ani urili.

Slcjným zpsobem nejeví ani ostatní nebeská tlesa a jmenovit luna (msíc),

kterouž mnozí za píinu mnohých promn v povtrnosli považují, žádného podstatného

vplyvu na teplotu vzdušní. Mnohým bedlivým pozorováním vynašlo se sice, že prvod-

kyn zem naší, lna, jistého vplyvu na promnu teploty ve vzduchu má; ale vplyv lento

jest lak nepatrný, že se na nj v obecném život ohledu míli nemže a že se teprva po-

rovnáním velmi mnohých a zevrubných pozorování vynalézati dá. Teplota vzduchu prom-
uje se ouiukem luny na nejvýše o jednu desilinu stupn. Nedá se ani pochopiti, jak

by teplota zem naší znan promnili se mohla lunou, která lak málo tepla na ni vy-

sílá. A kdyby se lo skuten dalo, pro by tylo promny práv tenkráte se náhle obje-

vovaly, když nám luna bud jenom polovici své osvtlené plochy, nebo jenom menší ást

nebo dokonce neo.svtlenou plochu ukazuje? Tro nejeví vplyv svj poslupn, ana zpo-

nenáhla kolem zem bží a svllojev svj mní? Nemáme tedy dvodu, abychom váhy

dodávali domnnce, klerá ani zkušeností ani domyslem potvrdili se nedá.

Poznáváme z loho, že jenom slunce hlavní píinou promn teploty jest, a že

se ledy za hlavní páku celého stroje povtrného považovali musí.

V následujícím lánku vysvtlíme ouiuek této hlavní páky, a vyložíme vplyv

tepla sluneního na vzduch a páry v nm obsažené.

') Viz v isle I. sir. 5 dole.
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Nástiny životopis eských pnrodoskurac.

Od Dra. Viléma Weitenwetra.

//. Karel Boivoj P r e s 1.

Ješt nebyla zacelena rána, již neúprosná smrt byla zasadila pírodním vdám
vbec

,
jmenovit pak pírodozpytu vlaslenskému odntím dvou našich výtených skou-

matel
,

professora Jana Svat. Pešla (viz íslo 1. tohoto asopisu) a kustosa Josefa

Aug'. Cordy (yiz, mj pamtní spis v pojednáních král. eské spolenosti nauk) ped málo

teprv lety, a již zrovna iiluboce želíme ztrátu daleko široko proslulého botanického spi-

sovatele professora Karla Boivoje Presla, zemelého po delší nemoci následkem orga-

nické vodnatelnosli dne 2. íjna 1852 v 58. roce svého vku.

Karel Boivoj Presl, doktor lékaství a filosofie, magister porodnictví, c, k. ádný

professor všeobecného pírodopisu a technologie na universit Pražské, ádný len kr.

eské spolenosti nauk ald. , spatiil svtlo denní dne 17. února 1794 v Praze, a to v

témž dom, v kterém asi o Ii léta díve bratr jeho Jan Svat. se byl narodil. Ješt

tém co jinoch provázíval bratra svého, piln pírodními studiemi se zanášejícího, na

výletech jeho do okolí PražskéliTÍp, ímž upozornn na pírodní plody vlaslenské za pí-

kladem bratrovým s láskou pilnul k tomuto pedmtu. Pilné jeho ochotnictví záhy

vedlo jej k nabyti dkladných vdomostí, tak že v krátce mohli se obá bratí v tomto

vedlejším svém studium vzájemn podporovati. Nadán neobyejnou bystrostí ducha a

šfaslnou pamtí inil pilný Karel Presl, krom obor vdeckých pro gymnasia a filosofii

pedepsaných , také v dobrovoln zvolených pírodnických studiích znamenitý prospch.

V málo letech byl mladík sotva osmnáctiletý seznal návodem bratra svého Pražskou

Kvtenu a Zvíenu v té míe, že obá již v beznu 1812 odvážili se mohli, vydávat pod

titulem Vegetabilia cryptogamica boemica e.xsiccatana papír pilepené su-

šené mechy, lišejníky ald. ve svazcích, z nichž každý stál 2 zl. v. . Yyšlof jich po sob 6

vždy v šesti nedlích, a sluší uznati, že ovšem pisply k lepšímu poznání tchto za oné

doby ješt velmi zanedbávaných rostlinních ád, an exempláe tylo správn ustanoveny

byly dle tehdejšího stavu vdy. V tchto svých vdeckých snahách pipojili se obá

bratí, jak již v pedešlém ísle Živy zmínno, k dldadnému botanikovi V. B. Seidlovi, žáku

Fr. Yilib. Schmidta, a krom toho navštvovali mimoádné pednášky prof. Novodvorského.

Jakožto kandidát lékaství, aby seznal pírodu také krom hranic vlasti, vykonal

Karel Presl r. 1817 pšky vdeckou cestu do Ilalie a Sicílie, na kteréž seznámil se s

nkterými z elnjších pirodozpylc, jakož byli jmenovit Tenore. Gussone, Russo a jiní.

Na cest té mezi jiným i bedliv prozpytoval v botanickém ohledu okolí Etny, Palerma,

Syrakusu a Messiny až k moi Tyrhenskémii, i pinesl s sebou do Prahy bohatou sbír-

ku zajímavých, z ásti i nových pírodnin. Roku 1818 ohlásil v ezcnských botani-

ckých Novinách (str. 297—300), že má na prodej rostlinní semena, a v seznamu jejich

nacházejí se již nkteré od Karla Presla nov ustanovené druhy, jako : Agroslis allicans,

Echinus canesccns, Euphorbia pusilla, lnula calycina, Malva excelsa a jiné. Tato cesia

poskytla mu laké lálku k rozliným vl.ším pracím literárním, které pozdji udáme. eský

popis její zstal v rukopise.

Brzo po svém návratu do Prahy podrobil se Karel Presl pedepsaným k dosažení

doktorské hodnosti v lékaství písným zkouškám, sepsal na základ svého zvláštního

botanického skoumání samostatnou inaugurální disserlaci o siciliánských trávách (viz . 1.
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v literatue, kterou podáme ve sv. III.), a hned nato v prosinci 1818 promovOván jest na dok-

torství. Ve spisu práv zmínfiném , který, maje trvalou cenu vCdeckou, vyniká nad

adu obyejných inaugurálních dissertací, ustanovil Karel Presl nový rod trav, pojmenovav

jej, ke cti vlastenského lékae a botanika Jana erného, Czernya.

Když r. 1819 bratr jeho Jan složil assistonství u professora Berg-ra , aby zaujal

uitelskou stolici pirodniclví na universit Holomoucké , stal se Karel Presl dstojným

jeho nástupcem u professora Bergra, pi emž mu také ouaslnili se bylo v dohlídce a

ástením poádání cis. pírodnického kabinetu. Do této doby padá spolen od obou

bratr obstarané vydání phanerogamické Kvteny eské v jazyku latinském (viz v lit.

. 3.), pi emž dostalo se mladým vydavatelm píspvk od mnohých etných botanik

vlastenských
,
jmenovit od Dra. Fridricha hrabte Berchlolda, Grabovského, Lhotského,

Morkensteina, Nenninga, Neumanna, Opice, Steinmanna, hrabte Šternberka, Sýkory a j.,

ímž tento spis úplnosti získal v znamenité míe. — Jiný dkaz neúnavné pilnosti a

mnohostranných vdomostí obou bratr jsou vyšlé od nich r. 1822 Deliciae Pra-

genses (viz v lit. . 6.), v nichžto pojednáno o nejrozmanitjších pedmtech pí-

rodních. Škoda, že spis ten nedošel zaslouženého rozšíení, za kterouž píinou také

pestáno na prvním svazku.

Zatím však, co nyní Jan Svat. Presl výhradn oddal se nejhorlivjšímu pstování

literatury eské , zapustiv v ní všecky koeny ducha i srdce svého, nalézáme od Karla

Presla toliko v encyklopedickém asopise Kroku nkolik málo lánk v mateštin jeho

sepsaných (viz v lit, . 5, 7, 8.). Vzdalovav se od ni ím dále tim vice spisoval Karel

Presl pozdjší svá vtší díla a znamenitjší žurnalistické lánky dílem v nmecké, z vtší

ásti ale v latinské ei.

Hned pi prvotní organisací Národního Musea r. 1822 obdržel pi nm Karel Presl

prostednictvím slavného hrabte Kašpara Šternberka ouad kustosa zoologických a bo-

tanických sbírek, kdežto již od r. 1818 pedbžn jmenováni jsou uený Václav Hanka

za bibliotekáe a výtený mineralog Fr. Xav. Zippe za kustosa mineralogické a palcon-

tologické sbírky. Ouinek dokázal
,

jak prospšn pro vdu uml Karel Presl použiti

píležitosti sob takto poskytnuté. Bedlivým proskoumáním tchto sbírek jakož i knihovny

musejní dospl v málo letech tak daleko, že dle spi.5 v té dob vj'dávaných uznán jest

za jednoho z nejuenjších znatel rostlin.

Jeden z hlavních spis Karla Presla, o nmž zevrubnji sluší se zmíniti a jehož

redakce znamenité povsti mu získala, jsou ReliquiaeHaenkeanae (viz v lit. . 9.),

vydané nákladem vlastenského Musea. V nich popsáno i vyobrazeno jest množství no-

vých rod, (n. p. Berchtoldia, Kostelctzkya, Opizia, Novodvorskya) a veliký poet nových

druh rostlin, jaké T a d. Hacnke *) byl v jižní Americe nasbíral a do ech zaslal.

Vtší ást ád rosllinních vzdlána jestod Presla samého, jediný první díl obsahuje po-

psání asi tisícera druh bézdložných a jednodložných. Ne menšího pozoru hoden

jest jiný skvostný spis Preslv, vydaný jeho vlastním nákladem pod názvem „Symbol ae

botanicae (viz v lit. . 16.), kdežto mezi jinými novými rody popsány jsou také Kollc-

ria, Endlichera,' Poeppigia, Purkynia a Steudelia. Dílo toto vnováno jest hrabti Kašpa-

rovi Šternberkovi, bohužel však též není dokoneno. elné, velmi zdailé výkresy jsou

*) životopis tohoto zasloužilého vlastenského pirodozpytce podáme v nkterém z píštích

ísel Živy.
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z vlšího dílu rejsoviiiiy vlaslní rukou Prcslovou. Popisující text jest mlslrovsky praco-

ván a zasluhoval vÉlšího rozšíení, an obsahuje tolik nového a piívotlního pro soustavní

botaniku.

Pi tchto uíených pírodovdeckých pracech nezanedbal však Presl na isto prak-

tický lékaský sinér, ano r. 1828 zastával vedle svého musejního ouadu také prozatím

fysikát u Berounského krajského ouadu, který mel sídlo své v Praze, od roku pak 1829

po tyry léta sekreláství u Pražské medicínské fakulty. Mezi tím asem podrobil se

Presl více než jednomu konkursu pro néjakou stolici pírodnickou , vždy ale bez pro-

spchu. — Když r. 1831 strašná asiatická cholera hranice vlasti naší pí-ekroivší i hlavní

msto Prahu vždy více znepokojovati poala, vstoupil Presl opt v radu praktických lé-

ka, i svCeno jest mu místo prozatímního veejného lékae.

Konen r. 1832, když byl již skvle dokázal schopnost svou k uitelství tolika

literárními prácemi , dostalo se mu stolice všeobecného pírodopisu a technologie na

filosofické fakult v Praze , uprázdnné úmrtím Kirschbaumovým a zastávané prozatím od

profesora Františka Miihlwenzla, an bratr jeho Jan vyuoval speciálnímu pírodopisu na

lékaské fakult. I pi této professue podržel však Karel Presl míslo kustosa pi vla-

slenském Museu, které ješl po celých patnáct let zastával, aby mohl napoád používali

sbírek a bibliotéky jeho , což mu bylo velmi prospšnou pomckou pi jeho uených

studiích. Co se týe innosti Preslovy jakožto akademického uitele, musíme vyznali, že

neml té vlastnosti, která se nazývá dobrou pednáškou. Jako mnohý jiný uenec, i on

následkem necvienosti oratorické za školních svých let nikdy bohužel nepemohl ne-

obratnost svou u veejném ouslním pednášení ; bohatý duch jeho asto marn pachtil

se hledáním pimeného vyjádi-ení pro nové, nezídka hluboké myšlénky. Než lo vše

nahrazeno jest uritostí a jasností jelio vdomosti, jakož i hojností prospšných doklad,

kterými schopnjší své žáky uvádl do svatyn své vdy, která již sama v sob tak za-

jímavá jest. — Jakkoliv professor Karel Presl výhradn si za úkol života svého byl

obral pstování vdy botanické, nicmén nastoupil r. 1833 i jiné pole piírodnické lite-

ratury, vydav pro vyhovní poslucham svým rukov oryktognosie v ohledu technickém

(viz v lit . 22.).

Za píinou zdraví svého navštvoval Karel Presl asem Karlové Vary, odkudž i-

níval botanické výlety. Výsledek jejich, dosti ouplný seznam Kvteny Karlovarské, uve-

ejnil v ty doby pod titulem: Flora of Carlsbad v De Carrov spisu Essay on

t h e minerál w a t e r s o f C a r 1 s b a d (viz v lit. 6. 23.).

Pijat r. 1835 co ádný oud do král. eské spolenosti nauk pokraoval Presl

ješt u vtší míe ve svém mnohostranném zpytovaní v oboru rosllinoznanství, jehožto

vjsledky na vtším díle nyní skládal v osmerkové svazky od spolenosti té vydávané.

Jakkoliv nejvtší ást z nich jest velmi zajímavá a dležitá, mžeme se jich tuto jenom

krátce dotknouti. Dostalof se jim svého asu velmi pochvalného posouzení v kritických

asopisech, nyní pak již náležejí k historii bolanické lilcralury.

Tím zpsobem povstalo pkné Preslovo pojednání o Lobeliaceích (viz v lit. . 25.),

v nmžto mezi jinými nov stanovenými rody nachází se také Dobrovskya a Mczloria.

Tamtéž vyšly na základ bedlivého pozorování pírody jeho ostrovlipná poznamenání

o skladu kvt Balsaminei (viz v lit. . 26.) , ve kterých krom struného historického

pehledu tohoto ádu nacházejí se krilické rozbory náhled Agardha, Bernhardiho a Ro-

pera, i lecos nového.



Neobyejnou pozoraost vzbudilo v boUnickéin svt na sebe vším právem Pre-

slovo r. 1836 vyšlé pvodní dílo o kapradinácli (viz v lit. 6. 28.), vnémžto podána nová

soustava tCchto rostlin, a tuto Prcsl pro jejich piít ád a jejich rody ponejprv za d-
lidlo ustanovil rozdlení a rozbíháni se cev na lislovitýcli výbžcích kapradin, což i šfastnS

s velikou ostrovtipnoslí provedl. Na 12 kvartových kamcnoplsních tabulích pimen
naznaeny jsou známky jednollivých rod. K této za klassickou uznané Plcridografii

vyšel r. 1843 nemén pozoruhodný dodatek (viz v lit. . 36.), v nmž jedná Presl o n-
kterých neprav ku kapradinám pipoítávaných ádech (Marattiaceae, Ophioglosseae etc).

Pojednání toto mohlo tím ouplnji vypadnouti, an ochotností pednost botanických Museí

ve Vídni a Berlín vzácné nkteré exempláe Prosloví k ohledání do Prahy jsou zaslány.

Rovnž zasluhuje i Preslovo pojednání o Hymenophyllaceích vtšího povšimnutí,

nebol jest to jedno z nejtžších oddlení v soustav rostlinstva , i jsou tuto nejenom

velmi správn popsány a sestaveny, nýbrž i na 12 tabulích mistrovskou rukou Cordovou

dkladn vyobrazeny. — Též nesmíme pominouti jiné dležité pojednání týkající se ka-

pradin, které vydal Presl pod titulem : D i e G e f á s s b u n d e 1 i m S t i r p s der F a r r e n

(viz v lit. 6. 37 ) jakožto výsledek nových dležitých pátrání, kdežto opt rozeznává nkteré

nové rody a druhy. — Z ostatních dkladných spis Preslových musíme ješt vytknouti

dvoje vtší pojednání, vydané pod skrovným názvem: Bo ta n i s ch e B emer kun » en

(viz v lit. . 35.) a Epimeliae b o t ani ca e (viz v lit. . 4.), kterážto považovány býti

musejí za tolikéž dkaz jeho zajisté neobyejného skoumacího nadání, výtené uenosti

a neúnavné pilnosti.

NemohloE jinak býti , než že Prcslova literární povst rozšiovala se v dalekých

kruzích, ehož dkazem jsou rozsáhlá jeho korrespondonce s nejznamenitjšími botaniky

Rakouska, Nmecka, ba celé Evropy, pak etné diplomy, poslané jemu od nejelnjších

akademií a uených spoleností. Uvedeme tu vedle již jmenované král. eské spole-

nosti nauk ješt cis. akademii vd ve Vídni, cis. Leopoldinsko-Karolínskou akademii pí-

rodozpytc (píjmím Plumier) ve Vratislavi, král. pruskou akademii vd v Berlín, spo-

lenost Brusselskou pro pírodopis a lékaství, c. k. vlastcnskou hospodáskou spole-

nost v echách, botanickou spolenost ezenskou
,
pírodnickou jednotu Hamburskou,

c. ruskou spolenost pírodozpytc v Moskv , lékasko - botanickou spolenost v Lon-

dýn, Pražskou pírodzpytnou jednotu Lotos, c. k. hospodáiskou spolenost v Štýrském

Hradci atd. Pi píležitosti SOOletého jubilea naší staroslavné Karlo-Ferdinandské uni-

versity poctila filosofiká fakulta mezi jinými slavnými uenci také Karla Presla doktor-

ským diplomem, píštího pak roku zvolen jest za jejího dkana professorského.

Velmi vzácná sbírka rostlin, shromažována po mnoho let od pro. Presla s veli-

kou pili a pomocí elných jeho známostí v cizin, obsahuje prý pes 30000 druh. Jjne-

novit kapradin, tohoto pedmtu nejdkladnjšího jeho skoumání, jest prý tam pes

3000 druh a odrd, které tím vtší ceny do sebe mají, považujeme-li je co aulhentlcké

doklady k jeho spism. Kdežto pak celá ta sbírka co nejdíve snad bude veejn prodána,

neníf zajisté nemístné naše piiní, aby tento bohatý vdecký poklad nebyl odíial vlasti naší,

nýbrž zakoupen pro nkterý vlastenský úslav. Dále jest se nadíti, že Presl pi neúnavné pil-

nosti , i v as poslední své dlouhé nemoci, zanechal po sob leckteré neukonené lile-

rárni práce. Kýž by i ty neztraceny byly vd, nýbrž do zkušených rukou se dostaly!

Ouplný výet spis K. B. Presla, jakož i rostlin podle nho nazvaných odkládáme

pro nedostatek fnísja na íslo píští.
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Drobnosti.

Jedovala zbra pavouk.

Parouci považují se vbec za jedovatá zvíata, a ošklivost, kteroa pohled ua u obyeja

vzbuzuje^ zvýší se u mnohých pi shlédDutí tchto okatých, clilupatých, na svých osmi nohách rychle

pojíždjících tvor až k hnusnosti a idiosynkrasii. To však nebylo pekážkou skoumatelm pírody,

podrobiti pavouky tak jako jiná mén odporná zvíata svému hádavému rozboru. Zpsob živobytí,

umlost, neobyejná podoba a podivná listrojnost pavouk jest ostatn v stavu, úplnou pozornost ne-

pedpojatého skoumatele v plné míe k sob poutati.

Dle vyvinutí a vnitního ústrojí svého, jakož i .dle zevnitního tvaru, náležejí pavouci k oné

tíd zvíat, která se jménem Arachnida nazuajuji a která co podstatný len celého poadí ži-

voišstva pechod od rak (Crustacea) k hmyzu (lusecta) pedstavují.

Mezi Arachnidy vyznaují se alD pavouci (Aranida), o kterých zde jednáme, ústrojem

pedivným, jímžlo s velikou obratností koberce k potaženi svých obydlí, sít k chytáni koisti a

stroje k létáni vyhotoviti umjí, a pak zvláštní jedovatou zbrani, která není tak jako u štír (skor-

plon) na zadní ásti tla, nýbrž jako u had na ústních ástech umístna.

Obíral jsem se do podrobná skoumáuím povahy a ústrojnosti této zbran, a pedkládám nyní

tenástvu nejdležitjší výsledky tohoto badání.

Povšímneme-ll si blíže njakého pavouka, shledáme, že se tlo jeho skládá jenom z dvou

díl hlubokým záezem od sebe oddlených, ana( hlava a hru jediný kus, tak nazvanou hrndihlavn

(cephalothorax) tvoí.

Na hrudihlav této upevnny jsou ústroje ústní a tyry páry noh, neb

kulovit nadmuté bicho nenose žádných konetin. Pední výkrojek hrudihiavy

zaujímají ústroje ústní, po obou stranách jsou vkloubeuy nohy. Zrovna pod

krajem elním, nad kterým sedí oi, nalézají se ob dol obrácená kuželovitá

kusadla (maudibulae). Pod a za nimi stojí dva proužky , opatené nkolika-

lennými makadly, tvaru podlouhle tverhranného, totiž tak nazvané elisti

(maxillae). K elistem tmto pilehá z pedu a zdola dolejší pisk, ku ploše

prsní pipevnný. V prostoe mezi elistmi a dolejším piskem otvírá se vchod

do jícnu, obstoupený mkkým vláskovitym návalkem. Každé kusadlo ukonuje

se ostrým drápem, který se jako epel nožejku otvírali a zavírati dá. Devo-

ez pedstavuje podobu a zpsob vkloubeuí tchto siln zvtšených ástí. Na

konci kusadla spatujeme dráp , a na nm rozeznáváme ohnutou špíku a

kloubní ást, kusadlo samo má podobu ztuplé kužele. Bezprostedn za špi- '^'í

kou pozoruje se jemná skulina, jejíž význam blíže vyložíme

Kloubní ást drápu má na svém dolejším kraji dva výstupky, kruhovit vydut a dokonale

pilehající k dvma kulovitým hrbkm ili epm hoejšího kraje kusadla. Na výkresu pedstaven

jest jenom kloub k pozorovateli obrácený, kloubu ua protjší strau není vidti. Na té ásti dolejšího

kraje drápu, která náleží k prohnuté stran špiky, nalézá se tverhranný výkrojek, do nhož za-

lehá malá deska. K desce této pipojují se svaly, jimiž se dráp ke kusadlu stahuje. Svaly, jimiž se

dráp vztyuje, pipojují se ku protjší stran kloubní ásti, tedy ke strau náležející k vyhnuté ásti

drápu. Na výkresu pedstavuje se dráp vztyený, ale v stavu pokojném zavírá se ke kusadlu a

vkládá se mezi dv ady zub (viz obraz), jako epel mezi násadky rukovti. U nkterých pa-

vouku jest jedna ada zub zastoupena hustými brvy. Ješt se musí podotknouti, že kloubní ást

drápu spojena jest se tverhrannou deskou, ku které se stahovací svaly pipojují, a s hoejším kra-

jem kusadla blánou kloubní dosti pevnou. Jako dráp, jest i kusadlo duté, a obojí zavírá v sob roz-

liné mkké ústroje. Pavouci totiž jsou opateni tak nazvanou zevnitní ili kožní kostrou, tak jako raci
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a hmyz. Kže, klerá olijímá tlo tchto zvíat, tvrdne a tuhne usazováním pevných látek na jistých

místech, a zílstává jenom tam nikká a ohebná, kde se pohyblivost oudíl zachovali má, tedy zvláštn

u kloubu. V takové kži pavouk nalézá se jako u hmyzu látka zvláštní , v žíravém draslu ne-

rozpustná, tak nazvaný Chitin, Látku tuto musíme za podstatnou píinu tuhosti a nezrušitelnosti kže

považovati. Pozná se snadno, že kže tchto zvíat jako kostra vyšších tvor pevnou podporu ped-

stavuje, klerá se zvláštními svaly pohybuje a tedy jména kožní kostry zasluhuje. Hozdíl mezi obma

zpsoby kostry záleží jenom v tom, že u vnitní kostry mkí ústroje na pevné podpoe a kolem ní

leží, kdežto n zevnitní kostry mkí ústroje u vnit pod ní se zavírají.

V kusadlech pavouk nalézají se pipevnné svaly, které se, jak již podotknuto, k drápu

pipojují a pohybování jeho zpsobují, pak také ty svaly, které od rozliných míst vnitní strany

hrudihlavy pocházejí a k pohybování celého kusadla slouží; konen uzavírá se v nich podlouhlá

žláza, podobná lahvici, z níž se jedovatá tekutina vyluuje. Žláza tato jest zapuštna mezi svaly a

zasahuje u nkterých pavouk svým zaokrouhleným koncem až do hrudihlavy. Na zevnitku objata

jest jednoduchou prhlednou blánou a obsahuje Parenchym ze samých malých hunk složený (látka

žlázní). Ku pedu prodlužuje se v tenounký prchod, který táhna se dutým drápem ústí se v jemné

škuliu, o niž již naped e byla. Na žláze nalézá se jednoduchá vrstva spiraln uspoádaných pí-
ních svalních vláken, z nichžto jednotlivé u nkterých pavouk také vycházející rouru objímají. Sta-

hováním tchto svalních vláken vyždimuje se žláza v úplném smyslu tohoto slova a tekutina v ní ob-

sažená — jed — vystikuje se pak otvorem drápu. Na výkresu našem jest jedovatá žláza se svou

spiráluí svalní vrstvou tekovanými árami pedstavena, aby se podoba a poloha její ukázala, spolu ale,

aby se naznailo, že se u vnit v kusadle a v drápu nalézá. Svaly v kusadle kolem žlázy uložené

vynechal jsem úmysln, abych nákres píliš nepeplnil.

Jedovatá zbraíi, jejíž ústrojí jsme práv poznali, nalézá se jak na pravé tak i na levé

stran. Každé kusadlo ukonuje se totiž pohyblivým drápem a obsahuje jedovatou žláza. Poloha

dráp na kusadlech jest u vtšího potu pavouk taková, že se k sob jako ramena njakých kleští

pohybovati mohou. U nkterých pavouk svírají se ale drápy také více nebo mén kolmo dol.

Jakým zpsobem užívá pavouk své jedovaté zbran? Tohof mžeme se snadno ze zkušenosti

dopíditi a dílem také z ústrojí zbran domysliti. Pavouk, používaje svých kusadel ostrými drápy

ozbrojených jako kleští nebo tesák, zasazuje své koisti hluboké rány, kteréž jedem ze stlaených

žláz vystíknutým smrtelnými iní.

Jedovaté uštknutí usmrcuje chycené zvíe velmi rychle , a pavouk mže pak z nho se vší

pohodlností krev ssáti. Pi tom používá svého kusadla k udržováni usmrcené koisti, a pitiskuje

otvor ústní pevn k rán zpsobené.

Jed pavouk jest malému hmyzu smrtelný a uuiukuje velmi rychle. Xecháme-li moucha od

pavouka do nohy uštknouti, mžeme ji pak pustiti, moucha více neodletí, lištkuutí vtších pavouk,

jejichž kusadla 3— 4 árky a více mí, jest prý i lovku nebezpené a zpsobuje aspo místní silné

zapálení, o emž se Um mén pochybovati dá, ponvadž již píchnuti velou zpsobené velmi nepí-

jemné místní následky má.

Konen sluší ješt podotknouti, že pavouk, akoliv ve svém ústrojí nápadn se uchyluje od

Jedovatých had, s nimi v tom ohledu pec znamenité souhlasí. NeboE pavouci živí se tak jako

hadi jenom erstv usmrcenými zvíaty, a mohou tatéž po dlouhý as hlad snášeti. Koist svou

usmrcnjí tak jako hadi jedovatým nštknutím. Co se konen ústroji jedovaté zbran u obou tchto

zvírat týe, shoduji se, pi vši rozliné své podob, pece pekvapujícím zpsobem až do nejmen-

ších podrobností. Dr Jan ermák.
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Malachit v ercenéin pískovci u Chrasti nedaleko eského Brodu.

V okolí eskobrodském (jak jsme již v pedešlém ísle pi popisu Konuické skály podotkli),

panuje ervený pískovec a tvoí podlouhlou ellipsu, jejíž nejsevernjší konec sahá až ke Kounicm a

nejjižnjší až ke Skalici.

Cerveuý pískovec tento zdá se souviseti s erveným pískovcem u oupatí Krkonošských hor,

od Hodkovic až k Xáchodu rozloženým, neboC kamení a uloženi jest na obou místech ziiplna souhlasné.

Panující hornina jest hrubý pískovec, sem tam obsahující úlomky granitu, a tmel jest skoro

všude vyznaen ervenou železnatou látkou.

Pískovec tento tvoí mohutné vrstvy k severu pod úhlem 15, 20— 30° naklonné, a jest na

nkolika místech, k. p. na vysoin mezi Chrastí a Kostelcem, mezi Tuchorazy a Pehvozdy, mezi

Vrátkovém a Túsmicemi, u Kouuic pokryt vodorovnými vrstvami blejšího pískovce a opuky. Z vrstev

erveného pískovce vypíná se mezi Kšelami a Viticemi nkolik útes granitových, jakož i na západní

stran n TJmuz a Radešína granit v úhledný hbet vystupuje.

ervcný pískovec leži ledy bezprostedn na granitu, jest ale pokryt jiným vodorovným pí-

skovcem, kterýž, jak jsme již vidli na Kounícké skále, ke kidovéniu útvaru náleží. erveny pí-

skovec sám pati k útvaru Permskérau.

V nejhlubších vrstvách leží hrubý slepenec ili konglomerát, a v nm na 1° mocný sloj er-

ného uhelného jílu se slabými vrstvikami kamenného uhlí, které na lesnaté stráni u Mrzkn až ua

den vycházejí a podnt k dobývání zavdaly, akoliv bez prospšného výsledku.

Na uhelném jílu tomto leží vrstva šedého vápence asi I' mocna, v níž se ale pražádných

otisku a skamenlin nenalezlo.

Vrtáním se prorazilo toto souvrství také u Písloupína , ale nevyskytlo se také nieho více,

nežli 1 '/^ — 2' istého uhlí v znamenité hloubce, tak že 1 zde od dolováni upustiti se niusilo.

Nad tímto souvrstvím leži bélavý na živec bohatý pískovec, prošleháu jednotlivými žilkami

uhelnými, malachitovými zrny a zemitým modrovcem (Kupferlasur).

Na stráních mezi Mrzkém a Tísmicemi, jmenovité ale ua stráni u mlýna pod Chrastí, pozo-

rují se malachit a modrovec 1 na bíledni v pískovci vtroušené. Zde u Chrasti byl také r. 1850

první nález uinn od pana Haška, ekatele uitelství, kterýž na radu p. editele Amerlinga nejdíve

o dolováni se pokusil. Toho samého roku sestavoval jsem si zemézualeckou mapu této krajiny, a

spatil jsem skrovný poátek dol. Pro nedostatek prostedk odstoupil ale p. Haška r. 1851 pavo-

vání p. Theerovi, který skálu hloubji otevel a znamenité ložíšt malachitu a modrovce odkryl. Vy-

tžená ruda slouží k dlání výborné modré skalice (Kupfervitriol). Skála Cbrastecká skládá se z hru-

bého, dílem pevnjšího dílem drobivjšího pískovce, v nmž etná kemenná zrna, úlomky zarudlého

živce a lístky slídové patrn poukazují na pvod z granitu. etné rozsedliny táhnou se tímto pí-

skovcem, ve vrstvách pod úhlem 35 — 40° k severu naklonným. V rozsedliuách tchto a vedle nich

také T pískovci jsou malachit a modrovec velmi siln roztroušeny.

Spoe, ale pece v dosti velkých zrnech objevuje se zde onde mesec (Kupferkies) a erný

droblvý nerost, který mimo m také železo a mangan obsahuje a za ernomdec (Kupferschwárze)

považovati se muže.

Malachit sám jest barvy jasnozclené , má povahu zemitou a jen porznu vyskytují se jemné,

hlacené jehliky, modrovec ale objevuje se asto v nezetelných hlatích v druzách nahromadných.

Mimo to objevuje se na jednotlivých místech petržené shluky a žilky uhelné látky a na

plosko stlaené kmeny, které se ale nslanoviti nedají.

Tím samým zpsobem objevuje se malachit v znamenitých dolech na Uralu, a porovná-li se

popis Cralských hor od Murchisona (Kussia and the Ural mountains) s uložením Chrasteckým, shledá

se nápadná souhlasnost jak v útvaru tak i v objevováni se mdné rudy.

Též slavný zemzualec p. prof. Ur. Aug. Heuss, který tuto krajinu vloni navštívil a ve
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spisech geogologického íšského ústavu popsal (Ifeicr deu Kupfergchalt des Rothliegeiiden der Uiiige-

gend vou Biiliniischbrod TU. rouik II. str. 96) jest toho doranní. že útvar Cbraslecký pamtihodným

zpsobem souhlasí s Permským útvarem ruským.

Z porovnání tohoto vysvítá tedy znamenitá díllužitost krajiny eskobrodské, a máme sil-

uou nadji, že se ješt prospšnou ukáže. Ovšem požaduje takové podniknutí vtšího nákladu, nežli

dosaváde .ua nj se obrátilo, a nejlépe Ijy spolenost bohatších podnikatel uložent toho zmocnili se

mohla. Též u onpatí Krkonošských hor v hluboce zarytém údolí Oupice u Suchovršic nalézá se

v iervcuém pískovci sloj rudošedého vápeuce, a uhelnatý lupek s vroušeuým mescem a leštncem se

stopami kapradin a ryb. V dobách velmi starých nmsily tam doly býti, nebo když jsem r. 1849

v této krajin se procházel, nalezl jsem tam staré ohnm prohloubené šachty, jaké ped vynalezením

prachu s nesmírnou prací se prorážely. V skulinách j.sem lam nalezl též malé stopy málachitn. Též

u Schwarzenthalu nedaleko Vrchlabí vyskytly se mdinosné lupky. Poznáváme z toho, že vrstvy

mdiuosné v Cechách ohromnou rozsáhlost mají, a že vbec v dolejším uložení Permského útvaru

malachit, ueb kyzem proniknutý lupek oekávati se mže. — Než obraíme se opt k okolí Chrasteckému.

Pískovec malacliitový jest pokryt mohutným bidlinalým, ua slídu bohatým pískovcem, patrn

vrstevnatým, barvy rudohndé. Pískovec teuto tvoi strán u Pistoupina a Tuchoraz a táhne se

Tšnde ua povrchu. Blíž Konuic za vesnici Stolmíi objevuje se v bidliuatém pískovci tomto sloj

vápence 1 — 1'/,' mocuá; barva jebo jest šedorudá, sloh celistvý, ale nikde neobsahuje ani stopy ska-

mcnliu, akoliv nápadn upominá na vápenec Rupporsdorfský v údoil Braumovském, kdežto množ-

ství otisk ryb (Palaeoniscus) a kapradin (Neuropteris) obsahuje.

Zevrubn skoumáuí léto pamtihodné krajiny není ostalu ješt provedeno, i podávám pro-

zatím jenom krátký popis tento, abych pátele eského zemznaleclvi na ni upozornil.

:
, • -vi ;--.v, J- KvrjH.

z aj i c fžcr/ow však, janck).

Obšírné pírodovdecké popsání zajíce podáme teuárm pozdji. Zde jenom uveejujeme

mysliveckou e, písloví a poekadla o zajíci.

Zajíc má vousy (Bart), svtla (Lichter, oi, Augeii), sluchy (Liiirel, uši, Ohren), bhy (Laufe,

uohy, Fsse), zadní bhy (Sprúnge, zadui nohy, Hinterfiisse), pírko (Itlume, ' ocas, Schwanz), kži

(Balg, Fell), vlnu (WoUe, chlupy, Ilaare), barvu (Schiveiss, krev, Blut), výhoz (Gescheide, žaludek

a steva, der Magen und die Gediirme) ; on táhne (^riickt), klouzá (rutscht, když se pomalu, s bi-

chem blízko zem pohybuje), peskakuje tenata, stoku (springt uber das Zeug, uber den Graben),

bží do lesa, na pole, na lože (fáhrt gegen IIolz, gegen Feld, ins Lager), tiskne se do lože (er

driickt sich im LagerJ, vyvstal (er hat sich aufgelagert), kryje se (er deckt sich), klikuje (er scbliigt

einen Ilaken, když se snaží utéci uskoky a obraty psu jej prouáslcdnjlcjmuj, zanechá stopu, šlak,

toru (er hiuterliisst eine Spnr, Fáhrte, Tritt), sedá na bobek, ua bobeek, pánkuje (er macht Mann-

chen), dává se mu za sluchy (cr wird geniickt, plochou rukou se mu vaz srazí), on se vyvrhuje (er

wird ausgeworfen, ausgeweidet, výhoz se vyndá), stahuje se (er wird gestreift, der Balg abgezogen),

houcuje, ramluje se (der Hase rammelt), zajeice klade, sází (die Hásiu setzt, když rodí).

Kdo dva zajíce honí, žádného uechytí. Panská láska roste na zajeím ehvosté. Panská

láska po zajících bhá. Nekupuj zajíce v pytli. Bezduými chrty zídka zajíce uštveš. Krávou za-

jíce ueuhouiš. Zajíce drž, když ho máš; když ho pustíš, víc ho neshledáš. By psu nejvíce koenil,

nebude z nho zajíc.

Bázlivý jako zajíc. Smlý jako zajíc. Dotel, jako zajíc chrta. Chodi s bubnem na za-

jíce. Piluýs co zajíc bubnu. Jest pilen uení jako zajíc bubnu. Jde mu to
,

jako když zajíc na

bubeu tlue. Vsadil ho na zajíce. Zstává, kde zajíci dobrou noc dávají. Poštval ho na zajíce.

Jest starý zajíc. Tu vlk leží a zajíc spí. Zajíce jídá.

Fr. Spalný.
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Návští o pírodovdeckých knihách.

Monograficziiy opis wapienia Liasowego w Tatrách i w przykyhjch pasmacli karpalskich

przez Prof. Dra. L. Zejsznera.

S radostným pocitem ohlašujeme tento spis, litery nám podává skvlý dkaz o vdecké

snaze našich bratru Polák. Zejszncr, na slovo vzatý zemznalec , nejdkladnjší znatel geologie

Karpatské, podává ve spisu tomto velezajímavý popis vápenných vrstev dosaváde málo známých, po-

pis vápence liasuvého, dležitého oddílu útvaru Jurového. Pozdji promluvíme obšírnji o spisu tomto,

jakož i ostatních prácecli Zejsznerových; prozatím jenom poukazujeme vbec na dležitou okol-

nost, že i v Polsku vda v národním jazyku s takovým prospchem se pstuje. Každému z nás jest

to k milé titše; neb slyšíce neustále výitky, že síly své ve vdeckém pracování v jazyku eském

marn promrháváme, a že nikdy v stavu nebudeme, vdeckou literaturu sob zjednati, spatujeme ve

vdeckých a dkladných spisech polských a ruských, které nyní hojn vycházejí, podporu snah svých,

poznáváme, že nyní nejenom možné, nýbrž i prospšné jest pstovati vdu jazykem slovanským, anoí

nejenom n nás v Cechách, na Morav a Slovensku, nýbrž i v Polsku, Rusku a Jihoslovansku poíná

se tvoiti pásmo muž vdeckých, jejichž piiuním bohdá za krátko vda i v slovanských kraji-

nách zdomácní.

Navedeni k luebniclcí pro hospodáe, emeslníky, naslátajicí lékárníky i vbec pro

kaidého, kdo cestou vlastního zkoušeni snadno i lacino v peuíilené této vd
rzdhícati se chce. Podle J. A. Slockhardta podal F. S. Kodyni. Svazek první.

Kdo seznal Stuckhardtovu „Scbnle der Chemie", ten jist si ji zamiloval; pro zaáteníka jest

to bezpen nejlepší luebnická kniha, jíž posud stává. Peložena je mimo jiné i do anglického

jazyka, v Anglianech pednášejí podle ni z velké ásti ve školách, tak i v severní Americe —
tuším to( nejlepší svdectví o praktické užitenosti její. Kniha ta jest zde pevedena na eský jazyk

slohem plynným a velmi srozumitelným. Názvosloví jest ale opt nové, ovšem v duchu jazyka našeho,

ale pedce opt nové. Nyní však, když všichni naši luebnici své náhledy o názvosloví vydali, m-
žeme snad doufati, že jedno se ustálí. Sloužili tyto pokusy o názvosloví co dkaz znamenité

ohebnosti naší ei, napomáhají jinak nemálo zmatku a jsou nevyhnutelnou píinou, že dosaváde ke

každému luebiumu názvu v závorce i nmecký výraz pidávati musíme. Ostatn jest kniha tato

velmi slušn vydána a cena její (45 kr. za 1 svazek) velmi levná.

A. V. Hnojka Tlo lidské s ohledem na duši lidskou. Všesrozumitelné ueni o lovku,

k tisku pipravil Dr. Josef Peirka. V Praze. Tisk a sklad Bedicha Rohlíka.

Kniha tálo jest novým dkazem chvalitebného usilování o prostonárodní literaturu naši, kte-

rouž vysoce zasloužilý spisovatel již spisem svým: Nebe a zem kli byl obohatil. Zvlášt vyniká

spis Qvedeuý správným a písným názvoslovím, jakož i plynným slohem. Nkteré omyly, k. p. pi

výkladu zecí dálky, pi upírání chmatu nkterým živoichm, pi vypoítáni limorn lidského mohou

se snadno pi druhém vydání tohoto dobrého spisu opraviti.

V tisku u Jaroslava Pospíšila nalézá se :

Pehled souslany iivoiišslva dle nejnovjších pramen k prospchu vyšším školám od Jana Krejiiho.

Se 16 tabulkami kamenopisnými.

Omylové.
V I. ísle na str. 5. ádku 23. shora místo 15,000 má státi 150,000 str.

V 11. ísle na str. 48 r. 20. shora místo 17° B. má státi — 17° H.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Karlov ulici . 188 v Praze.
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Retlíiktorové : Prof. Dr. Jau PurkyQ o Jan Krcjéi.

tiH\o 3. Bezen 1853.

Vychází msín po dvou arších. Cena pro údy Malice obnáší ron 1 zl. 30 kr. st., plletué

43 kr. st. Pro odbratele ostatní ron 3 zl.' st., pUetn 1 zl. 30 kr. Pedplacení pijímá se v

kancelái p. .1. U. D. Jos. Fryée, v Jindišské nlici . 900 — 11., pak ti domovníka v musejním dom,
kdežto se ísla vydávají. Zasílá se také poštou. Poštovné obnáší ron 24 kr. st., pulletn 13 kr. st.

Sníh a led.

U.

Když snžní vrstva zem kryje a mrazem v zrnitou hmotu se promní, zmocní se

snadno vítr lehounkých tchto zrneck a rozhání je po dolech a rovinách. Za každým

ochránným místem, za zdmi, skalami, na ouboí strání, v roklích atd. dlají se hlu-

boké závje.

Velmi zajímavé jest stopovati tvoení tchto závjí. Závje tvoí se jenom pi

silném vtru, a jenom sníh práv padající, nýbrž více ješt již napadlý vyzdvihuje so

proudem vzdušním a vznáší se v povtí potud, pokud jiná píina spadnutí jeho nezpíi-

sobí, totiž pokud se proud vzduchu neumírní a tíže snhu nad silou dujícího vtru

nezvítzí.

Proud vzduchu zmírní nebo zastaví se bud hlubokými prkopy, pes kteréž vítr

vje, nebo setkáním se dvou vtr pod vtším úhlem, nebo zaražením jich u pevných

pekážek, u les, plot, zdí, hrází atd.

Všemi tmito okolnostmi povstávají závje. Ve všem tom jeví se veUká podob-

nost s tvoením pískových náplav v ekách. Jako v ekách pískové ástky v proudu

se vznášejí, až do lišší vody se zanesou a tam spadnou, tak i sníh ve vzduchu.

Až do nejpodrobnjších likaz opakuje se vše u tvoení snhových závjí a pí-

skových náplav. Na rovin nemohou žádné závje povstati, neb vítr rozhání sníh všude

stejn. Žene-li se proud ale pes prkop nebo rokli, zmní se v dolejší ásti jeho

rychlost a smr velmi nápadn. Neb každý proud vtru podléhá vtšímu nebo menšímu

tlaku, a jak mile pijde nad hlubší prostoru, rozšíí se v dolejší ásti a smr jeho od-

chýlí se od vodorovného až k liklonu 10" — 25".

Okolnosti, v nichžto závje se tvoí, jsou ostatn nejrozmanitjší , ale v celku

objevuje se vždy ten samý pvod. Mohitné závje tvoí se v horách, kdežto nezídka

hloubku 50 — 100 si. dosahují, nejznamenitjší jsou ale v stepech ruských. Stepi tyto,

které zaujímají klassickou pdu dumek v jižním Rusku, proryty jsou hlubokými stržemi,

které se každou zimu za píinou proslulých bouí stopních závjemi zanesou, tak že

celá jižní Rus jediné nepetržené roviii se podobá, pes kterou san v každém smru
5
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letí. Boue slepni jest již v podzittiltu, kdežlo prachu se zmocní, strašlivá, v zim ale,

když mrazem v zrnitý prášek promnný sníh místo prachu zastupuje, jest sila její ne-

odolatelná a výjevy její velikolepé.

Snžné boue v stepech náležejí k nejznamenitjším úkazm pírodním, a nebude

tedy od místa vložiti sem popis jejich*).

Rusové, jenž v tak dvrném svazku žijí s Boreášcm a celou jeho družinou,

jsouce pi lom velmi dobí pozorovatelé úkaz obklopující je pírody, jak se nadíti lze,

i rozliné chumelice písn od sebe oddlili a na tídy rozvrhli. Hlavn rozeznávají

jich trojí druh, jejž každý zvláštním jménem obdaili, jsouf to každému Rusovi známá

slova: mjalol, zámt a vjuga. Pokusíme se o naznaení zvláštního rázu jednoho

každého z nich.

Slovo mjatol pochází od slovesa mi as ti (esky másti) znamenajícího tolik

co vzbouiti, vzrušili, a vyznamenává obyejnou chumelici, již v Cechách podobným

jménem metelice nazýváme, a pi níž se k oknu postavujeme, dívajíce se na zá-

bavnou hru poletujícího snhu. Ovšem že i pi nich vichr bouí a povtí se zatmívá,

tím více nás ale tší pohodlí v bezpené sednici u teplých kamen, aniž nám teba vy-

sílati k nebi ouzkosti plné modlitby za známé a pátely, jež by snad zlá pohoda nkde

zastihla. Takové mjatoly nejsou tak pekážky, jako spíše koení zimního živobytí, an

píjemnost domácího pohodlí ješt zvyšují, aniž pak si jich kdo obzvlášt všímá. Naopak

spíše si jich lid peje a za n prosí, an práv tyto chumelice, pi nichž se sníh tak nc-

rozhazuje, aby se mohl stejn položili, základem jsou sanice od každého Rusa toužebn

oekávané. A ruský jamšik, jenž u hospody zastaví, když do sednice vejda svatému

obrazu se poklonil a sníh i led se šat a vous stásl, zajisté zapone rozprávku svou

s hoslmi : „Chvála Bohu za len sníh, jenž se tak požehnan s nebe sype." Jsouf ovšem

lyto obyejné ruské metelice o nco silnjší a trvalejší nežli naše, a jamšikv obliej

plane, zvlášt jestli nco aje požil, který ve všech ruských hospodách vedle koalky

hlavni jest nápoj, barvou ohnivou, granátovou. U zástavy (brány) msta vidti pospícha-

jící pocestné, celé jako opudrované. Cestovníci, mužy i ženy, vojáci i mšfáci jsou tak

zaobaleni, že v tch kožichách a šálkách nelze poznati ani pohlaví ani stáí. Kon v

trojce (trojspeži) odfukují si, a pouští kouící se dech do studeného povtí, jsouce

lemováni na krku, na hbet a na nohách snhovými, pevn do kže jim vniklými pruhy. —
Jamšika, jenž v tlustý beranní kožich zaobalen naped pes pi na saních sedí, spíše

ml bysi za snhového panáka, jaké u nás dlají dli, kdyby se neustále biem neo-

hánl, a na vzdor vtru a snhu veselou, ale i lesklivou písniku nezpíval. To ale

všecko není ješt nic neobyejného, a nachází se v celé severní Evrop.

Ovšem jest i mjatol dle zpsobu a stupn rozdílný, nkdy jest sníh ku podivu

hrubý, nkdy velmi drobný, nkdy vznáší se v povtí jako peí, jindy padá k zemi

jako stela, nkdy jest velmi ídký, asto ale padá nad míru hust. Pi nízké teplot

mkne a mísí se s deštm.

Nebezpenjší než mjatol jsou zámely (závje). Tak nazývá se onen zpsob

chumelice, když po pedešlém suchu a pi veliké zim nedávno napadlý, následovn

kype ležící sníh silným vtrem pojal a v povtí unášen bývá. Vílr sám musí míti

dosti nízkou teplotu, jinak by nemohl sníh tak lehký initi. Pi takovém zámelu obje-

*) Veljqi žir jsou Iboue tyto popsáoy r Dennici J. B, Malého lit S, z ehož nisledujtcl erjiáno.



vujo se asto nejistší modré nebe, které však jen z njaké vyvýšcniny spatiti

izc. Dole zatím pi zemi lítá pres všecky cesty a pole pi stejném vtru i v stejné

výšce nkolika loket neb sáh drobný sníh, jako nesmírná hejna mušek. Jelikož takový

zámct asto teba nkolik dní trvává, a poletující snhové ástiký z hustá na tvrdé

pedmty narážejí, k zemi padají, a opt pozdviženy a po zemi na tvrdo zmrzlé hnány

bývají, vždy více a více rozdrobují se malé hlati ledové, a konen promní se v

nejdrobnjší ledový prach, jenž hnán ostrým a studeným vtrem bolestn kži dráždí a

oím lidí i hovad bolest psobí a škodí. Tyto zámely známy jsou v celém Rusku, od

Sibie pes Velikou Rus až k slepém a k Baltickému moi.

Obzvláštn pak jsou nebezpené v les prázdných, pustých, málo zalidnných,

holých stepech. Když vystoupíme v stepi na njakou mohylu aneb jiné zvýšené místo,

odkud velikou rovinu lze pehlídnouti, uvidíme nad sebou jasné slunce, a pod sebou

veškerý snili roviny vzbouený. Jest to
,
jakoby lovk se díval do velikého ale nc-

hlubokého moe ze samých outlých ledových hlatí, z nhož jen nkolik ješt nezapla-

vených míst vyhledá. To nejnebezpenjší pi zámtech jest vodorovný smr snhu.

Pi obyejné chumelici, když sníh kolmo padá, pokrývá všecko, cesty a pole, roviny i

doly dosti stejn tlustou vrstvou. Ale vodorovn let zstává ležeti jen ped kolmými

pedmty aneb padá do roklí, kteréžto kyprými vrstvami naphíuje a se zemí vyrovnává.

U plot, dom, strom a ke hromadí se u velikém množství, nebot kde za dosti ne-

patrnou píinou první nakupení se stalo, tam pokládá se bez ustání nov pivátý sníh

a tvoí asto veliký vrch. Takovým zpsobem bývají cesty místy tak holé, jakoby

vešken sníh odmetl, an na jiných místech nesmírnými nakupeninami a vrchy snžnými

zasypány jsou. Pi takovém povtí jest cestování velmi nebezpené. Pakli jde vítr od

pedu, nelze ani tažným hovadm ani vodim jejich vidti. Snadno tu zablouditi aneb

spadnouti do rokle, ba není neslýcháno, že i pocestní zaváti byli, nebof asto jen krátké

pozdržení postauje, nashromážditi vkol takové množství snhu, že vyváznutí nemožno

a pak všecko pohbeno bývá pod hlaceným vodním píkrovem.

Zajímavá jest to vc, stopovati po takovém zametu všecky ouinky, jaké zane-

chal. Ponvadž pak i nejmenší povtrný proud nasycen jest ástkami nejoutlejšího sn-
hového prachu, zanáší jej s sebou i nejužšími prchody, na píklad skrze dirky v

zámku aneb štrbiny v oknech, a jak daleko do sín aneb do svtnice foukal, tak

dlouhý zanechá po sob snhový pruh. Kde vítr vál skrz plot, nachází se pi každé

menší neb vtší dirce v plotu kužel snhu, podlé podoby i velikosti s ní se srovnáva-

jící. Jestli metelice jsou pravé zakladatelky sanic, jsou naopak zámety jejich kazitelé,

obzvlášt pipadnou-li na podzim, když sníh ješt jest sypký a neujezdný. Jediný

osudný zámt zkazí pak sanici na celou zimu, an asto sníh v lakovém množství na

jedno místo svje, že všecko spojení obchodní se perušuje. V jedné ruské vesnici

jezdili lidé po šest msíc s velikým namáháním koní pes snhový vrch až k zvonm
na kostelní vži dosahující, jejž jediný zámt byl nanesl. U mst a na hlavnjších

cestách musejí se asto brány skrz tyto snhové hory a zdi prokopávati.

Vj u g a, tento poslední a nejhorší zpsob chumelice, jest i v studeném a ledovém

Rusku tak strašná vc, že ani ziskuchtivost, ani rozkaz císaský, aniž jakékoliv lákadlo,

ba ani nejvtší nouze v stavu nejsou, pohnouti nkoho k další cesl, pokud ona trvá. Aby-

chom nabyli zetelného pedstavení o ní, spusme pedn teplotu povtí na 25—30

stup Reaum. pod 0. Tato zima již sama o sob psobí asto veliké nepohodlí, jak-

5*
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koli pi tichém povtí a jasném nebi pro lovka otuženého ješt snesitelná jest. Tento

však stupen teploty není nic jiného, nežli tón, z kterého vjuga hraje. K tomu sob

pedstavme povtí v uslaviCném pohybování, v nmžlo vlna za vlnou v bouícím vichru

se žene, jakoby nemlo zstati ani dechu na zemi. Tato rozhánná zima proniká ve-

skrz a naskrz, a omrazuje srdce v útrob. To však, pokud zstane jasno, jest jenom

jednoduchá boue. Vidti ješt slunce, a v uritých a zetelných obrysech usmívají se

zem, blízkost i dálka a všecka povdomá znamení cesty. Nyní však sejmme slunce

s oblohy, a na míst nho naplme celé povtí tmavošedivým soumrakem, v nmž špi-

até jehly ledové bez pestání v nevýslovném množství k zemi padají. Tu naplují se

hrzOu a malomyslností duše všech tvor, v nichž ješt živé srdce tlue. Pkná, na-

dje plná dálka zmizí, a s ní všecken výhled na vysvobozující pístav. Prvodní hvzdy

nahoe shasnou, a všecka potšitelná znamení nebeská se ukryjí. Konen ješt nechme

zemi se propadnouti, sníh s dola v matném víru se pozdvihnouti, a nocí a tmou i od

zpodu cestujícího zahaliti. Nyní jest pro cestujícího naplnna míra zoufalosti, a není

možná, pomysliti sob k tomu všemu ješt njakou jinou hrzu. Král severu, bh zimy

a smrti, vysypává všecken obsah svého rohu hojnosti na ubohého ruského pocestného,

jemužto ujímá svobodné vcházení a vycházení dechu, v led obracuje teplou krev v

prsou, oi zalepuje tmou a ledem, sluh neslýchaným huením ohlušuje a noze pevnou

pdu a jistý krok bére. Vjuga jest zárove boue, metelice i zamet , všecko spolu

znásobeno. Vítr až k neuvení rozmnožuje sílu zimy, a zima zas každé ovanuti ne-

smírn prudím iní ; tak i sníh temnotu psobící ozbrojuje se novou hrzou, jakož ne-

mén tma smšujíc se s ledem se rozpouští, a rovn jako v celku v každém jednotli-

vém prášku snhovém hmatatelná jest. Ledový prach ze zpodu se pozdvihující ješt

nesnesitelnjším iní onen, jenž s hry padá, an ubohé trápené oi ani pokojného mí-

steka nemají. Tak jedna hrza druhou množí. Z pedu i ze zadu tma, s hóra i ze

zpodu všecko rozvikláno, a lovk jako vylouen z pírody co snhový prášek od

živl hnán.

Jiný velikolepý obraz pedstavuje se v krajinách polárních, kdežto led a sníh

bez ohledu na poasí neustále svým krutým žezlem velí.

Již Baltické moe potahuje se v tuhé zim silnou korou, která zvlášt záUvy po-

krývá a daleko do oteveného moe se táhne; nkdy zamrzne celá prostora mezi Fin-

skem a Švédskem, jako n. p. r. 1809, kdežto ze Stockholmu do Petrohradu sanmi se

jeti mohlo ; ba r. 1658 svedena jest na Beltu krvavá ptka mezi Švédy a Dány. Polární

moe podobá se ale v zim nepehledné lední stepi, na níž sem tam kostrbaté lední ska-

liny a divoké prorvy v úžasné píšernosti se spatují; u prosted tchto nesmírných le-

dovišt lesknou se ale pec rozsáhlé, až na 100 mil dlouhé prlivy a jezera, na nichž

koráby s podivením volného místa nalézají. Píkré skalnaté hory na behách, zabalené

v šerotmavou barvu a pokryté vnými ledovými spoustami, mlhy neproniknutelné a

tichost, petržená jen nkdy na krátko divokým lomozem boících se ledových skal,

tvoí ráz tchto krajin.

Ani vlnobití a boue nezastavují v zim tvoeni ledu. Zpoátku promní se voda

moská vyhlacením nesíslných jehhek ledových v hmotu polosouvislou, takka v le-

dové bahno, zponenáhla objevují se kulaté desky, které se rozšiují ve kry sáhodlouhé,

a konen ge spojují v nepehledné ledovišt. Ledovišt takové vyniká obyejné 4—6
stevíc nad hladinou vodní, ponoeno jsouc až na i20 stevíc. Bouemi a moskými
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proudy ženou se tyto kry, asto na 25 mil dlouhé a na 5—10 mil široké, s rychlostí

znamenitou pi^ed vtrem, a vlny hluón se o n rozrážejíce, rozpují se divoce. Srazí-li

se dv takové ledovišté, objeví se velikolepé chaotické divadlo. Bda ale korábm, ob-

stoupeným takovými ledovými spoustami. Zachrání-li se šfastnou náhodou od rozdrcení,

spati-í se nešastné mužstvo lodnické u prosted ledové Sahary, z nížto s neslýchaným na-

máháním prosekali se musí.

Kdo v máji nebo v ervenci z Evropy do severní Ameriky pluje, bývá nemile

pekvapen tuhou zimou, kterou v šíkách Lyonu a Benátek nebyl oekával. Brzo ale ob-

jeví se píiny mrazivého vtru. Klikaté a oste zubaté obrysy bloskvoucích se skal

objeví se na severním obzoru; jsou to odtržené plynoucí ledové skály. Když se piblíží,

nepopíše nikdo divokrásnou nádheru barvy jejich, hru duhové záe, která je oblétá, lesk

zlatoskvoucí, který z temen jejich srší, a vodopády stíbrotoké, které z bok jejich se

ití. asto vyzdvihují se ledové skály tyto až k 150 st. výšky, ba až k 200 a 300 st.,

a ponvadž následkem pomrní váhy ledu sotva osmý díl hmoty jejich z moe vyniká,

bývá ást na 600, 1000 ba i 2000 si. hluboká ve vod ponoena. Pi tom zaujímají

nkdy více tvereních mil v prostranství. V znamenitém množství vyskytují se ale na

kraji ledového moe u Grónska, a jen nejvtší obratností a pítomností ducha mže se

pak vdce korábu z labyrintu tohoto vyvinouti. Neb jakkoliv velmi zvolna se pohybují,

jest blízkost jejich pece nebezpená. V teplejší vod tráví se totiž dolejší ást jejich,

tak že kra ztratíc konen rovnováhu docela se obrátí. Živ popisuje oitý svdek ta-

kový úkaz. „Jednoho jitra, když práv erstvý sníh byl napadl, blížila se k našemu ko-

rábu s hrozící rychlostí taková, asi pt set stevíc vysoká ledová skála, a piblíživši se

skoro do bezprostední blízkosti zaala se kloniti zrovna nad hlavami našimi. Osud náš

zdál se býti rozhodnut; spadla-li ledová spousta na nás, bylo po nás a po korábu veta.

Mimovoln padli jsme pi tomto hrozném podívání na kolena, oekávajíce strašlivé oka-

mžení; sám kormidelník kleel, nepouštje ale kormidlo z ruky. Již byla ledová skála

napolo nahnuta, ana bezpochyby pro nestejné rozdlení líže se obrátila a asi ve vzdá-

lenosti délky korábové se pekotila, stíkajíc vodu až nad špiky stožár a pokrývajíc

oblieje naše ledovým deštm. Asi na minulu zdály se vlny býti zastaveny ve svém

bhu, moe se vailo, koráb se tásl, ba i boue zdála se býti perušena, neb plachty

klepaly o stožáry a shazovaly dol ledové kusy, jimiž byly pokryty. V tom prorazily paprsky

slunení mlhový závoj, a ve zvláštní zái ržové barvy snhu rozkládalo se ped námi

pobeží, slibující umdlenému plavci krátký odpoinek."

Také kehkost ledu zpsobuje zvláštní nebezpeenství, nebof nezídka pi nej-

menším zvuku, udeením kladiva, pleskotem vesla celá hora se rozstoupí a mužstvo pla-

vecké pádem svým pohbí. asto sestoupne se nkolik skal kolem plynoucího koráhu a

uzave jej docela, tak že mimo vli s ledovými spoustami plovati musí. Takovému

osudu podlehl snad nešastný kapitán Franklin, který, jak známo, zkoumal prlivy polár-

ního moe. Jak noviny psaly, spatilo v. 1850 mužstvo jistého anglického korábu u pro-

sted ledových plynoucích skal dva uzavené koráby; s bezpíkladnou lehkovážností ale

plul kapitán dále neohledav blíže ledové spousty, kteréž bezpochyby moské proudy

jižnji unesly, kdežto i s koráby se rozdrtila. —
Ledové skály zabloudí nkdy až k 36 stupni, tedy do šíky Gibraltaru. Každo-

ron nabíhají na pobeží Nového Foundlandu a na okolní pískové slapy nesíslné

spousty ledové (v 41%" zárove s Vídní) a ochlazují znamenit podnebí severní Ameriky.
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Již od sta- a tisíceletí unášejí se tímlo zpsobem ledové spousty ve stojném

smru od severovýchodu k jihozápadu. Pi své ohromné velikosti musejí se mnohé z nich

moského dna dotýkati a je tedy vybrázditi a vyhladiti. Kdežto pak na pevnin severní

Ameriky, jmenovit v Kanad, objevují se etné vyhlazené skalní plochy, jejichž rýhy

a brázdy týž severovýchodní smr mají, a mimo lo i jiné etné stopy bývalého moe
se spatují, které v pravku lyto krajiny pokrývalo : podává se sám od sebe domysl

(jak anglický zemznalec Lyel nejdíve uznal) , že podotknuté rýhy a brázdy rovnž

pohybujícími se ledovými skalami povstati mohly, totiž ledovými spoustami, jež pramoe

jižn vysílalo až k behm bývalé pevniny. Podobné úkazy spatují se též na polostrovu

Skandinávském, a znamenitý zemznalec Leopold v. Buch popisuje tam mnoho rovných

nebo mírn vypouchlých granitových skal, které všechny v jednom smru rýhovány jsou.

, Velmi blízko leží pak závrek, že též zde v pravku ledové spousty plovati mohly, jakož

i vbec, že led v pravku mnohem vtší rozšíení míti mohl. Balvany skalní spadávají

s behu na plovoucí kry a tím zpsobem zanášeny bývají do znamenitých dálek. Ostrovy

Baltického moe, ba i rovina severonmecká pokryta jest granitovými a sycnitovými

balvany asto ohromné velikosti, jejichž pvodní sídlo daleko ve Švédsku a Finsku

hledati se musí. Granitový balvan, na nmž stojí jízdecká socha Petra Velikého, jest

jeden z takových bludných balvan (erralische Blócke) kterýmžto jménem se

takové roztroušené skaliny naznaují.

Výjevy tyto poukazují tedy na možnost, že ledové moe v pravku mnohem dále

na jih se prostíralo, nežli nyní, a že vbec severní moe v pravku mnohem dále do

pevniny zasahovalo, asi tak, jako nyní na ton jižní. Možnost lato podporována jest

i z jiné strany. Zima totiž a léto nejsou na obou polokoulích zem, na jižní a severní,

stejn dlouhé ; nyní jest na severní polokouli jaro a léto dohromady o sedm dn delší,

nežli podzimek a zima, na jižní polokouli zase jest tento pomr zrovna obrácený. Délka

tato mní se neustále, na severní polokouli ubývá trvání teplého poasí, na jižní polo-

kouli ale pibývá ho, až konen za dlouhou adu let pomr nynjší docela se pevrátí.

Promna tato souvisí bezprostedn s promnami os dráhy zem (viz v . I. str. 4.)

:

neb dlouhá a krátká osa eliptické dráhy této nezstává vždy na tom samém míst, nýbrž

pololia jejich mní se neustále. Dlouhá osa pohybuje se totiž od západu k východu,

a sice následkem pitažlivosti ostatních planet, tak že za uritou dobu (za 21,000 let)

celou svou dráhu obhne a za 10,500 let nejvtší protivy v postav os zem se objeví.

Dá se vypoítati, že r. 1248 jaro a léto na severní polokouli o osm dní delší bylo,

nežli podzimek a zima; r. 11784 bude ale na naší polokouli naopak zima a podzimek o

osm dní delší, nežli jaro a léto. Totéž musilo býti r. 9252 ped Kristem ; r. 4000 ped
K. ale bylo léto a jaro zrovna tak dlouhé, jako podzimek a zima. Jesti pamlihodno,

že zrovna do této doby Ictopisci dle svatého písma první objevení lidského pokolení

kladou. —
Použijíce tchto údaj k výkladu svého pedmtu, uznáme snadno, že jižní polokoule

pi nynjší poloze osy dráhy zemské více hodin zimních do roka míti musí, nežh severní

polokoule, a z toho opt následuje, že jižní tona zase více tepla ze sebe vyzaovali

musí, nežli severní, byt i ve dne stejné množství tepla obdržely. Stední teplota jižní

lony jest následovn také menší, nežli slediií teplota polokoule severní, z cliož vychází,

že ledová spousta na jižní ton dále sáhati musí, nežli na severní, jak se také zkuše-

ností potvrzuje. Byly ale doby, kdežto pomr tento byl docela obrácen a severní tona
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vtší spoustou ledu se kryla nežli jižní. Práv v takové dob mžeme pvod rýh a brázd,

jakož i bludných balvan hledati. R. i 1784 budou snad opt ledové spousty Balt a

Sund vyplovali.

V tom máme tedy domnnku k víe dosti podobnou, dle níž se pamtihodné úkazy

nahoe podotknuté vysvtliti dají. J. Adhemar (Die Rcvolutionen des Meeres, Leipzig

1843) vyvádí z této domnnky skvlejší fantasií nežU písnjší logikou úsudky, dle nichž

by nahromadní ledu na tonách i na pevraty kry zemské v jistých dobách zname-

nitého vlivu míti mlo. Ledové spousty, na tonách tak rozsáhlé, mají prý také pim-
enou llouštku a dosahují na nkterých místech až ke dnu moskému. Když ale spousta

lední na studenjším pólu konen jistého nejvyššího stupn dosáhne a spolu na druhém

se rozpustí a v plynoucí kry roztrhne, zruší se prý rovnováha osy zemské a tžišt zem
piblíží se k vlší hmot. V tomto penesení tžišt ouastují se ale všecky pohyblivé

ásti povrchu jejího, pede vším pak vodstvo oceánu ; od strany, kde mén ledu nahro-

madno jest, žene se k druhé stran, kde ho více, a ohromný ten nával moe, odkrývaje

zem na jedné polokouli, potopuje pevniny na druhé. Takový pevrat vykonal se prý

již jednou, a vodstvo hrnulo se od severní tony k jižní. Proto jest prý v nynjší

dob tona jižní pokryta vtší spoustou vody, nežli severní, a proto piostují se všechny

pevniny k jihu, kdežto kolem severní tony široké zemS se rozkládají. Všeobecný ny-

njší pomr mezi vodstvem a pevninou panuje dle toho teprv od poslední této potopy.

Tento pomr najde prý ale také svého konce, již nyní zaíná • se nahromadovati

na severní ton poád více a více ledu, a na jižní taktéž se ho poád více umcnšuje,

až konen r. 6500 po K. opt rovnováha se zruší a nynjší Evropa a Asie zase ve

vlnách oceánu se pohbí.

Na štstí našeho potomstva má tato domnnka v sob nkolik odpor, kteréž

každý v té vci znalejší snadno odkryli mže } zajisté jest ale len odpor nejnápadnjší,

že by se led u jedné tony tak nahromadili mohl, až by rovnováhu zem zrušil a pak

náhle se roztrhnouti a odplouti ml. Domysl tento odporuje mimo to všem potm
hvzdáským, neb z nich se nevývratn dokazuje, že osa zemská takovým pevratm
podrobiti se nemže. Nicmén poznáváme ale z toho, že led na povahu povrchu zem
znamemtého vlivu má.

\i a k.

Od Julia S a X a.

Postavy nevšední a podivné jsou led v oblib; v románech a na jevišti vystu-

puji na lucty; led nepláli nic, le co jest pikantní, geniální — veliká jest sháíika po

charakterech. Tedy chceme i my dle možnosti této všeobecné snaze vyhovli, a obra-

cujeme pozornost tenástva také k jedné podivné stránce pírody.

Poohližímc-li se po tvorstvu rozliném, nalezáine snadno postavy originální od

nejsmšnjších až do nejvážnjších. Kdyby již píliš nebyla petepána sada, že píroda

jest první a nejvlší básníka, chtl bych ji tuto obšírnji vyložiti. Jakožto pravá uml-

kyn pidružuje smšné k vážnému i vznešené k nízkému; v klassickém bublání potku

ukrývá své romantické Vily, ke sboru nžných ptaích hlas pipojuje posmváky, zase
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pak v zástupech svých poítá též každodenní Iváre, orighiály a charaktery. Což to není

charaktcrické, když nám chycený rak nechá své klepeto v ruce a uklouzne, mezi tím

co myslíme, že jej pevn držíme ; ncní-liž to znamení charakteru, dstojné Mucia.Scaevoly ?

Ovšem ztratili pi^emnozí, následkem pevrácené vzdlanosti, cit a smysl pro ta-

kové výjevy; jsou to krtkové lidští, žijící v labyrintu malicherných vášní a choutek,

jenž pro jiné vci nemají ani vidu ani sluchu.

Staré doby pochopovaly mnohem lépe takovou komiku pí-írody, a použily jí roz-

košn dílem v pvabných bajkách a povstech, dílem v obraznictví, v emž jmenovit

Nizozemci vynikli. Jaké hluboké, nevyerpatelné vídlo dobrého vtipu tato látka jest,

doívdují geniální výkresy Kaulbachovy k Feryn Lišáku, nebo abychom na eský vý-

tvor upozornili. Levého haut-reliefy v jeskyni Kiácelov u Libchova*).

Hluboko se vtiskují výjevy pírodní též v nczkalenou mysl mladistvou. Kdo z nás,

kteí jsme z venkova, nezpomene si s radosti na chytání rak? S vykasanými zpodky

a rukávy brodí se dovádivá eládka v potoce mezi olšovím se vinoucím; a jaké to po-

ki-iky je slyšeti, když starý samec z díry pod koenem se vytáhne
;
jaký to smích, když

nkoho citeln za prst popadne a na nm viseti zstane. Kopa a více ernavých tchto

nemolor nese se pak dom a pipraví se k veernímu hodu. Jak se nyní podiví ten,

kdo nejdíve podivuhodnou promnu šatu raího po uvaení spatí ! S pravými gastro-

nomickými posukami vyberou se pak lahodné svaly z erveného krunýe a o závod

louskají se tyto zvíecí oechy.

Nemén zajímavo jest, chovali sob po njaký as zásobu živých rak a pozo-

rovati jejich zvláštní zpsoby a výjevy duševní. K tomu úelu jest lépe, chovali je ve

vlhkém vzduchu na tmavém míst, nežli ve vod. Nubof dýchací ústroje jejich jsou ve-

liké a požadují neustálou obnovu vody, což jen v tekoucím proudu se stáli mže;
v stojaté vod a v malé nádob ale brzo zahynou. Položí-li se tedy do vhkého

vzduchu, k. p. mezi vlhký mech, udrží se déle v zajetí. Na svtle se držeti nesmjí,

itebof raci milují temnotu, na svobod vycházejí jenom v noci na beh, ve dne se ale

drží pod vodou ve tmavých skrýších.

Již z toho poznáváme . zvláštní jejich povahu; nejsou tedy veselí hoši, nýbrž

spíše flegmatikové, a když je z pohodlí jejich vytrhneme, kypí zlostí, emuž se ostatn di-

viti nemusíme, ponvadž jako mnohý zlobivý lovk trpí na veliká játra. Pi tom mají

ve svých zpsobech nco krokodilového, zákenického. Ukryt íhají na svou koist a

vyitíce se pak náhle zmocní se své obti; když jim ujde, vrátí se opt do brlohu

svého, k emuž ovšem nepotebují se obrátiti, ncbof ploutevním svým ocasem plavou rychle

pozpátku. I v ostatním pohybování svém jsou jak známo zatvrzelí zpáteníci. Zajímavo

jest pozorovati raka do mísy položeného, jak pohybem svých nohou vodu v proudu udr-

žuje. Pi tom používá vždy jenom jednolio páru noh, a vystídá zponenáhlá všechny

páry; vlny ve vod tím povstávající jsou docela pravidelné. Dá-li se do vody kousek

masa nebo chleba, piplaví si ho rhythmickým pohybováním k úsiflm a sní jej nebo od-

hodí se zvláštní pružností, jakoby mu ošklivost psobil.

Ostatn nejsou raci ve své potrav píliš vybíraví, ba nezídka projevují kani-

balské choutky, an své ncozlirojené bratry (po svlékání) zuiv pepadávají a sežírají.

") Výtený umlec Levý zliotovil dle myšléuek Klácela, ped- ukolika lety u p. Veita v Lib-

chové pobývavsílio, rad« satyrickych obraz, které pomry lidské podobami zvíecími liíi.



73

Nkdy strlinou se mezi nimi také divoké rvaóky, pi emž mnozí nejenom klepeta ztrá-

cejí, která jim ostatn zase narostou, nýbrž i oí a celé kusy hlavy, která se pak je-

nom nedokonale zacelí.

Jednotvárný život jejich pi^ctrhiije se ale každoron znamenitou událostí, která

práv není s to, aby jim lepšího rozmaru zjednala. Jest to svlékaní kíiže, které pro tvrdost

její jest velmi zdlouhavé a bolestné. Pod tvrdým krunýem rakovým vytvoí se loliž

v let odv nový, a starý poíná zponenáhla na zádech a na nohách pukali. Tu se

vtsná rak mezi dva kameny nebo koeny, trliá tlem a po dlouhém namáhání vyleze

ze staré kže ven a bázliv ubíhá do bezpené skrýše. Neb nový odv jeho jest

zpoátku mkký, a v brlohu svém musí teprva ekati, až docela stvrdne. Pak se te-

prva mže odvážiti do zbojnické družiny svých bratr. Ale nejenom na zevnitku, i

u vnitku stane se s ním úplná promna. Kolem starého žaludka vytvoí se totiž nový,

který docela stráví kži a obsah starého. Nco podobného jest jenom ješt u rosniek

(žab), které po svém svleení vlastní svou kži spolknou.

Tak uplyne letní as samým petvaováním, akoliv z píšery nic jiného se nevy-

vine, nežli opt nová píšera. Když ale listy se strom opadají a ledová korá eky

a potoky potahuje, poíná raku lásky as ; v prosinci a lednu drží svj masopust. V bez-

pených drách pod vodou zaídí se po domácku, a prožije ve spolenosti dvou neb

tí samic v tiché blaženosti zimní dobu, až pak na jae manželský svazek zase zruší.

Vidíme z toho, že život rak jest velmi jednotvárný. VždyE vyšší duševní vlohy

nemohou se u nho hledati, anaE první podmínka ilého života, totiž citlivjší nervová

soustava schází. Tlo raka jest necitelným krunýem objato a mže na nejvýše hrubé

dojmy cítiti, nikoliv ale jemnjší rozdílnosti v podob a souvislosti jiných tvor. Tykadla jsou

sice velmi pohyblivá, ale tvrdou a pevnou kží oboj mula, tak že jenom velmi nedoko-

nalé pedstavy o podob okolních pedmt, o pekážkách a t. d. poskytovati mohou.

Oi jsou sice pohyblivé, ale krátkozraké a jenom pod vodou užitené; kdo ví, jsou-li

dostaten schopny k rozeznání odstín barev ? Též sluh jest velmi nedokonalý, snad

ani neslyší rak šumot blízké eky, když v noci ve tráv na jejím behu se prochází.

Ostatn má sice rak také idlo ichu, a to se zdá býti nejvyvinutjším a k zaopatení

mu potravy nejpotebnjším, ponvadž mu dává zprávu o plovoucím utopenci nebo o

blízkosti vetché žáby, která mu vítaný kvas pipraví.

Smyslové tito, jimž pravý sted, totiž vyvinutý mozek, chybí, jsou bezpochyby

sotva v stavu, poskytovati raku jenom temné pedstavy okolního svta ; vidíme zde ne-

patrné ješt stopy innosti duševní, která tím více se rozvíjí, ím dokonalejší jest ústroj,

který jí slouží. Jaká to mezera mezi rakem a lovkem! U tohoto rozum a pontí

nadsmyslnosti, u onoho sotva poznání hmotných vcí. A pece žije rak pimen ke

svým okolnostem, pece si opatuje potravu jistou chytrostí a brání se s myslí udatnou.

Jest to snad pec jistý nízký stupe rozumu, dle nhož se rak ídí, nebo jest to jenom

neovdomný pud, jak mnohý fdosof tvrdí? Zde stojíme u zavené brány, o jejížto

otevení mnozí se pokusili, kterouž ale do té doby nikdo neotevel.

Dosaváde mžeme jenom rozliné výjevy pozorovati a sob zaznamenávati, jenom

zákony mžeme skoumati, dle nichž se život jeví, píiny ale a poslední dvody zstá-

vají nám neznámé.

Proto také jesti k pochopení životních úkaz nejlépe, seznámiti se stupovit a do

podrobná s ústroji jednotlivých tvor ; úsudky z údaj tchto erpané jsou pak nejjistjší.
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Zavdím se tedy snad mnohým tenám, podám-li podrobnjší obraz raka, jejž

ostatn aspo povrchn již známe, proež výklad jeho tím lépe pochopíme. Budeme

míti pi tom ješt tu výhodu, že v nm poznáme zárove zástupce velikého oddílu ži-

voišstva, totiž jednoho z lenovc. Neb co u nho patrn a ve veliké míe vyvedeno

jest, nalézá se s jistými promnami také u všech ostatních lánkovítých tvor. —
Rak íní (Ast«cus íluviatilis) náleží ke tíd korejš (Crustacea), u nichž

kže všeobecnou podobu tla zpsobuje, svaly podporuje, slovem tu samu službu vy-

konává, jako kosti u vnit tla u vyšších zvíat. Kže tato pevná jest tedy pedle-

žilou ástí tla raího, proež k ní pozornost svou nejdíve obrátíme.

Kže. Bude snad mnohému tenái, který s pírodopisními pojmy blíže není

seznámen, podivno, že nazýváme pevný kruný raka, jejž bychom snad spíše sko-

ápkou nazvati mohli, kží. Ale každá námitka v tom ohledu vyvrátí se vyvinováním

této ásti tla. Skoumáme-li totiž v jistý as raí kži a odejmeme-li svrchní tvrdý

kruný, nalezneme bezprostedn pod ním hladkou, co sklo prhlednou a velmi pevnou

blánu, která ke všem záhybm a otáeninám krunýe se pipojuje. Po njakém ase

sliodí rak svj starý kabát a vzí v novém, kterýž z poátku mkký, zponenáhla usazo-

váním vápna tvrdne a konen opt v tvrdý pancí se promní.

Každému jest povdomé, že tento pancí nepedstavuje jedinou souvislou hmotu,

nýbrž že jest zárove s celým tlem na mnoho kroužk rozdlen.

Kroužky ili lánky tyto vedle sebe seadné jsou podstatným znakem všech le-

novc, a objevují dle okolnosti a polohy nejrozmanitjší podobu. Nkterý kroužek nedá

se totiž v každé dob života poznati, nýbrž mnohé jsou pevn k sob pirostlé, tak že

se od sebe sotva rozeznávají. V celku ale, když se na rozliné promny kroužk

ohled nebée, jest jich 21. Ocas obsahuje sedm patrn od sebe oddlených kroužk
;

ona ást tla, kde put pár noh upevnno jest, obsahuje pt lánk, které ale rozmanit

promnny a pevn srostlé jsou : mimo to nalézá se ped klepety pt pár zvláštních

ústroj, které taktéž na toUk lánk poukazují, akoliv tyto lánky tak tsn srostlé

jsou, že se od sebe rozeznati nedají. Hlava, která se naped ukonuje tak nazvaným

nosem, skládá se ze ty kroužk, taktéž v jeden celek slitých ; ale poet ústroj

k hlav pipojených poukazuje na podotknutý poet lánk.

Kroužky ocasu mohou nejlépe vysvtliti vzor, dle nhož kroužky raí vbec

utvoeny jsou, ponvadž nejsou srostlé a snadno od sebe oddUti se mohou.

Povšimnmež si k. p. druhého kroužku na ocase (Fig. 1.). Kroužek tento

skládá se z dvou oblouk ; hoejší oblouk jest vtši a širší, na obou stranách srdcovilou

rozšíeniiiou opaten (Fig. I. c) a nahoe píní rýhou na dva za sebou ležící díly roz-

dlen {^Fig-, 1. a, b); dolejší oblouk (Fig. 1, e) jest užší, svtlejší a jako ttiva na ho-

í-ejším oblouku pepnuly. Tam, kde oba oblouky se sbíliají, jest po každé stran vklou-

ben ústroj, který se mže považovali jakožto zvláštní zpsob nohy, ne jenom pro po-

dobnost s pravými nohami raka, nýbrž také pro obdobu s jinými druhy tohoto ádu. Tot

základní tvar všech kroužk raího tla. Tetí, tvrtý a pátý kroužek jsou druhému

skoro docela podobné, také šestý áouhlasí s ním znamenit, jenom že má po stran

místo srdcovitého pívsku rozkrojenou špiku. První ocasní kroužek, jímžto se ocas

s prsním pancíem spojuje, jest o nco menši nežli ostatní, a jmenovit srdcovilý pí-

vsek velmi skrovný
;

poslední ili sedmý kroužek, k nmuž pipevnna jest vjíovitá

ploutev ocasní (Fig. 3.), odchyluje se nejvíce od podoby pedešlých kroužk. Dolejší
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a liocjsí oblouk jsou totiž skoro slejn široké a oba jcnommálo vyklenuté. Všech tchto

sedm kroužk spojuje se k sob pevn, aikoliv se volný pohyb nezabraíiuje. Mezi

dvma sousedními, jak dolejšími tak hoejšími oblouky prostírá se totiž pevná a spolu

velmi ohebná kže, která kroužky pevn spojuje, ale též až na jistou dálku povoluje.

Prsa rakova, ku kterým jest pipevnno patero vtších noii, skládají se též z

patera kroužk, ovšem velmi tsn k sob pirostlých a zvláštním zpsobem prom-

nných. Dolejší oblouky jsou totiž velmi skráccny, a lánky samy pilehají k sob

ztuha: zvlášt jsou dva pední dolejší oblouky tak skráccny, že tvoí dohromady jenom

úzký kýl; všech pt dolejších oblouk skládá pak ústroj, který se prsní kosti ssavce

podobá {Yig. 3.). Na každém z tchto dolejších oblouk sedí velmi úzký proužek, který

se nahoru ohýbá. Mezi každýma dvma proužky (Fig. 3. 1) nalézá se veliký otvor, do

nhož jest vkloubena noha (srovnej Fig. 3. s Fig. 4.). Pateré tyto kroužky ohybují se,

jak již podotknuto, z každé strany nahoru a prodlužují se v širokou, pevnou, zpone-

náhla se ztenCující blánu (Fig. 4.), v nížto proužky jakožto hrubé švy se ztrácejí (Fig.

4. IJ. Kže tato, která se po obou stranách tla vyzdvihuje, tvoí pevnou stnu, jížlo

se vnitnosti a svaly prsou objímají. Tyto ob stny mohou se ale teprva spatiti,

když se prsní kruný odejme; pozoruje se pak, že každá stna nahoe k zevnitku se

obracuje a dol se zatáí, kdežto s krunýem opt se spojuje.

Ponvadž toto uspoádání dležité jest k pochopení ústrojí dýchacílio, pipojili

jsme schematický výkres (Fig. 5.), který pedstavuje ideální prez prsní kže.

Prsní kruný sám nedá se s niím tak dobe porovnati, jako s pancíem rytí-

ským. Na prsním krunýi tomto, který objímá všechny ásti k ocasu nenáležející, musejí

se ale dva oddíly rozeznávati ; zadní ást totiž, která k prsoum náleží, a ve Fig. 6.

písmeny hs jest naznaena, pak pední ást, kterážto krk a idavu objímá (Fig. 6. vsj.

Zadní ást oddluje se od pední hlubokou rýhou, táhnoucí se od dolejšího ped-

ního kraje krunýového kosmo nahoru a pak zahýbající se hluboko nazpt. Mezi touto

rýhou (Fig. 6. r) a zadním krajem pancíe zabíhají dv jiné rýhy, které tvoí podobu

biskvilu.

Pod touto ástí leží uvnit v prsou srdce, kteréž se podle toho velmi snadno

nalézti dá. Celý tento kus krunýe musí se považovati jako složený z patera lánk,

kleré vlastn nic nepedstavují, le hoejší oblouky kroužk, ovšem v jeden celek sli-

tých. Dolejší oblouky tvoi, jak již podotknuto, ást prsní kosti podobnou, na níž se

též ješt pt lánk rozeznati dá (srovnej Fig. 3.). Také švy na žaberní stn oka-

zují stopy srstu z patera lánk. Prsní ást raka ili dík skládá se dle toho: zpvné

úzké bišní ásti (Fig. 5. b), s obou stran z kolmé stny (Fig. 5. k), z nichžto se každá

k zevnitku ohýbá (Fig. 5. (J a dole scsililuje, naež se pak co tvrdý štít nahoru obra-

cuje a práv prsní kruný tvoi (Fig. 5. p). Poznáváme z toho, že na této ásti kožní

kostry (neb tak mžeme nazývati tuto pevnou podporu tla), ty samé lánky se nalé-

zají, jaké jsme již na ocase v dokonalém vyvinutí spatili.

Pední ást prsního krunýe (Fig. 6. v s), která jak již podotknuto, od zadní

hlubokou rýhou se oddluje, má skoro podobu srdcovitou a ukonuje se z pedu troj-

hrotým koncem, tak nazvaným nosem.

Dle pedešlého mžeme uzavírati, že také tato ást z nkolika srostlých kroužk

se skládá. Poznáme pozdji, že poet tchto kroužk mžeme cenili na devt ; ale

kroužky tyto jsou již tak promnny, že bychom sotva na tento domysl pipadli, kdyby
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se u pedešlé ásti takové složení nebylo objevilo. Dolejší díl objevuje ale i na této

ásti dosti patrn, že povstal ze srostlých kroužk, neb jako kroužky ocasní nese také

po každé stran nohy, a sice pt pár, tak že se na tolik též kroužk uzavírati dá.

Pední pišpiatlá ást tla, totiž ta, která zrovna pod nosem se nalézá, jest

hlava, totiž ta ást, na které se nalézá patero idel. Uvidíme pozdji, že se nosii

tchto idel, mimo oi, též za promnné konetiny (nohy) považovati mohou, tak že

i na hlav pt pár ústroj vidíme, z nichžto i tu na pt kroužk uzavírati mžeme.

Dolejší oblouky jsou sice též velmi tsn spojeny, ale nejsou již tak zakrnlé, jako u

pedešlé ásti. Hlavní kus má po odejmutí pívsk podobu Fig. 7.

Nejpamátnjší promna, klerá se na pti prsních kroužcích a na dvou nejbližších

krních pozoruje, záleží ve zvláštních výrstcích, v prsní dutin zajmutých (Fig. 8.),

které se nejlépe spatí, když se po odstranní krunýe též vnitnosti a svaly odejmou.

Na bišní stran prsou spatí se pak zvláštní zpsob kostry. Ústrojí této kostry pocho-

píme nejlépe, rozlomíme-li isl pipravená prsa u prosled; shledáme pi tom, že pt

vidlicovitých výbžk k žaberní stran pipojených (Fig. 8. fj odpovídá patero ástem,

které jakožto zbytky srostlých prsních kroužk považovati se mohou. Vždy dv ra-

mena tchto vidlic jsou spojeny nepravideln zoubkovaným krajem , tak že z každé

strany šest výstupk do prsní dutiny sáhá a tímto omížením prsní dutina na dva díly

se dlí, na hoejší a dolejší. V hoejším vtším leží vnitnosti a svaly, v dolejším ale,

který vlastn jen hlubokou strouhu pedstavuje, leží lak nazvaná mícha (Rckenmark).

Všeobecný tento popis dostauje aspo ponkud, aby se poznalo, jaké znamenité

promny kroužky utrpti mohou, akoliv pravé dkazy toho hloubji leží, nežli zde vy-

ložiti mžeme. Pochopení této promny usnadní se ale ješt více zevrubnjším pozo-

rováním tak nazvaných noh.

Na každém kroužku, a sice vždy na dolejším oblouku, sedí dva pívsky, které

ale na rozliných místech tla rozlinou podobu mají, totiž podobu ploutví na ocase,

lak nazvaných panoh na ocasních kroužcích, prsních noh na prsou, klepet a konen
na hlav také podobu kousavých noh a nosi idelných ústroj. Nejjednodušší tvar

tchto pívsk objevuje se na ocasní ploutvi, kdežto po každé stran na posledním

ocasním kroužku lakový pívsek jest vklouben, který skoro schematickou jednoduchostí

vzor všech ostatních pedstavuje.

Každá taková poboní ploutev skládá se totiž ze lyr kus, a sice: z kusu,

který bezprostedn na dolejším oblouku posledního ocasního kroužku sedí (Fig. 2. a 9.);

z dvou širších a plošších kus , k pedešlému pipojených (Fig. 9. /' O > ^ konen
na zevnitním kuse ješt z polokruhové desky (Fig. 9 pj. Vczmeme-li nyní luto kon-

etinu za vzor všech ostatních, mflžome všeobecn íci, že každá se skládá z kusu,

k nmuž dva jiné pipevnny jsou a kteréž oba ješt jinými husy prodlužovati se mohou.

Tak nazvané panohy ili nepravé nohy ocasu objevují skuten týž tvar, o emž

se snadno (Fig. 10.) pesvditi mžeme. Spatujeme jenom, že lánky lyto jsou velmi

zteneny a pomrn prodlouženy ; na každém ocasním kroužku sedí jeden pár. Podoba

pravých ili prsních noh, k nimž také klepeta náležejí, odchyluje se sice již mno-

hem více od podoby s ocasní ploutví, ale všeobecný vzor jest u nich pece zachován.

Nebot nalézáme nejdíve opt onen lichý kus bezprostedn vkloubený mezi dva proužky

prsou (Fig, 4, a Fig. 3. IJ; na tomto kuse spatíme na zevnitku dva otvory, v do-
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lejším otvoru pak jest pevný lánek vklouben, který dále ješt adu jiných lánk nese

a s nimi nohu tvoí (Fig-. 11.).

Druhý lánek, který dle obdoby s ploutví na prvním lichém vedle pedešlého se-

dti má, jest ovšem ukrytjší, ale najde se též, odstraní-li se pozorn prsní kruný

;

ne bot pak se objeví mezi obma proužky prsou ukrytá prsní noha, která ale není nic

jiného, nežli žabro, jehož ústrojí pozdji vyložíme. Shledáváme tedy, že i na prsních

nohou všechny lánky piivodního vzoru se nalézají. Zadní dv prsní nohy mají docela

to samé uspoádání, pední ti páry ale uchylují se od nich jenom v tom, že pedpo-

slední lánek jest sesilnn, pišpialn a nad poslední prodloužen, že s posledním tvoí

zvláštní klešt, na nichž dolejší (posledin) lánek jest pohyblivý. Poslední dv klepeta

mají totéž ústrojí, pi'edposIcdní lánek jejich jest ale mnohem více sesilnn. V dutin

jejich nalézají se dva nejsilnjší svaly celého tla, tak že konetina tato v silnou zbra

promnna jest (srovnej Fig. 12. s Fig. 13.).

Porovnáme-li nyní ješt ostatní pívsky, které obstupují ústa, najdeme též všude

zachovaný pvodní vzor. Spatíme totiž opt lichý kus, kterým jest celý ústroj k tlu

pipevnn, pak dv ady lánk, z nichžlo jedna šest silných len obsahuje, druhá ale

jenom ti tenší a slabší (Fig. 14.). Ústrojí toto pozoruje se nejlépe na první kousavé

noze, u druhé kousavé nohy (Fig. 15.) nejsou ob ady lánk již tak rozdílné, u tetí

(Fig. 16.) objevuje se ale již tak znamenitá promna, že by nás to píliš daleko vedlo,

kdybychom ji podrobn vyložiti mli. To platí ješt více o následujících dvou kousa-

vých nožkách (Fig. 17. a 18.).

Po tchto pli párech kousavých noh následuje jeden pár ústroj, který s obma
následujícími již k hlav náleží.

První pár (Fig. 19.) pedstavují kusadla (mandibulae), která se skládají z dvou

tvrdých a pevných kus, k vnitku sesilnných a nkolika vroubky a hrbky opatených;

kusadla tato vykonávají tu samu službu, jako elisti lovka, jen s tím rozdílem, že se

k sob nepohybují kolmo nýbrž vodorovn. Za vroubkovanými hrbky nalézají se ústa.

Na tlusté ásti kusadla stojí v zadu ada lánk, která se mže považovati jakožto ob-

doba vnitní ady lánk na jiných pívscích.

Následující kroužek hlavy nese ústroj, jehož uspoádání jest ješt složenjši; ale

i na nm mže se poznati pvodní vzor konetin. Do velikého otvoru dolejšího kru-

nýe náhlavního (Fig. 7.) vklouben jest jednoduchý kus, který pak aspoii první lánky

obou ad nese, z nichžlo se veliká tykadla skládají (Fig. 20.). Jedna ada skládá se

ze tí kus, z nichžto poslední má podobu lirotnatuu. Druhá ada skládá se též ze tí

ale vtších kus, z nichžto poslední nese tykadlo samé. Tykadlo toto není nic jiného,

nežli ada vždy menších lánk vzájemn lak spojených, že se na všechny strany voln

pohybovati a tedy k makáni sloužiti mže. První lánek tohoto ústroje jest pevn vklínn

v pancíi náhlavním (Fig. 20.) a obsahuje spolu idlo sluchu. Na lánku tomto sedí

totiž hrbek naped provrtaný a kžikou pepažený.

Vnitní tykadla jsou mnohem jednodušší a skládají se z ady tí vtších

lánk, z nichžto poslední po dvou krátkých tykadlech nese, jejichž uspoádání s ve-

likými souhlasí (Fig. 21. a). Porovnáme-li nyní Fig. 9. s Fig. 21., pesvdíme se

snadno , že všechny ústroje , mezi nimi co pívsky vystupující
,

jenom promnu

stejného vzoru pedstavují. Promna tato naznauje se obyejn jménem metamor-

fosa noh, což ovšem není zúplna dobe, ponvadž tato metamorfosa spojuje ústroje.
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kteréž nikdo jcšl nohami nenazval. Vlastn má jenom každý kroužek tla dva píú-

vsky, které dle stejného vzoru uspoádány jsou, ale k rozliným úelm slouží.

Všechny jednotlivé kusy noh spojují se zvláštní ohebnou a pevnou kží, která

snadné a jisté pohybování prosti^edkuje. '

Vlastn si mžeme pi^edslavili raka pvodn jednostejnou kží obejmutého; v této

kži usazují se ale zponenáhla na jednotlivých místech vápenné ástky, které jí poteb-

nou pevnost dodávají. Mimo to nalézají se ale v tle raím ješt jiné pevné ásti,

z nichžto jsou nejvtší ty, které zajisté mnohému milovníku rak mezi zuby zstaly,

když se zevrubnjším rozborem klepet obíral. Na pohyblivém lánku velikých klepet

visí totiž dva pevné, tenké, a skoro prhledné lístky, z nichžto jeden jest úzký a malý,

druhý širší a veliký (Fig. 24.). Listy tylo sáhají do vtšího lánku klepeta a slouží

k pipevnní sval, jimiž se menší lánek pohybuje. Pilahovací sval jest upevnn na

velikém listu, odlahovací na menším, ponvadž onen vlši sílu vyvinovali musí.

Ponvadž tyto listy tu samu službu vykonávají jako svazy obratlovcm, mžeme
je laké tím samým jménem naznaiti.

Podobné svazy nalézají se mimo to na každém lánku nohy, a sice vždy po

dvou. Rozumí se, že také klouby mají docela jiné ústrojí, nežli klouby obratlovc;

neb u tchto objímají se kosti povrchními svaly, u rak ale objímají se naopak svaly

pevnou povrchní kží. Kloub obsahuje bud dva sesilnné konce, které se na sob
otáejí, nebo jeden pevn stojící, jamkou opatený konec, v nmž se druhý kloub

vypouchlý pohybuje. S tímto druhým zpsobem dají se klouby na konetinách raích

nejlépe porovnati, obsahují totiž jeden vtši kloub, který zasahuje mezi dva jiné, asi

lak jako páka mezi dva epy (Fig. 24. a 25.).

Svaly. Bílá, vláknitá látka, která se nalézá v klepetech a pod ocasem a jedlou

ást raka pedstavuje, jest práv to samé ústrojí, jež u vyšších zvíat pod jménem sval

známe. Svaly raí neobsahují ale pevn srostlá vlákna, na konci pevným svazem ukon-

ená, nýbrž jenom jistý poet vláken, která svým smrem a upevnním spolenou silou

jisté pohybování zpsobují. Není zde místa, abychom všechny svaly raí, jichž jest

veliký poet, podrobn popsali, obereme sob za píklad radji jenom nejjednodušší

píklad, svaly klepet.

V duté prostoe velikého pedposledního lánku klepeta nalézají se dva svaly,

jeden velmi veliký, k ploské veliké desce (svazu) pipevnný a stahování zpsobující,

druhý ale malý a zpsobující otvírání klepeta. Dolejší konce vtšího svalu upevnny

jsou na vnitní stran pevné tlesní kže. Obraz 26. pedstavuje ti poslední lánky

klepeta otevi-ené; hoejší polovika a svazy (desky) jsou odejmuty, aby se vláknitost

svalu pozorovati mohla. Obraz 27. pedstavuje otevené raí klepeto s obma svaly.

Ocas raka skládá se, jak jsme vidli, z ady velmi pohyblivých kroužk, a ukon-

uje se širokou ploutví, která raku jakožto híavní pohybovací ústroj slouží. Z té pí-

iny musí býti také opaten velmi silnými svaly. Soustava sval na ocase podobá se

tlustému vrkoi (Fig. 28.), neb jednotlivé svazky svalové zahýbají se kosmo nazpt

a upevují se dílem u dolejšího, dílem u hoejšího oblouku. Tmito svaly napí
táhnou se menší svazky, které jsou tak uspoádány, že na hbetní stran tvoí

dlouhý stední prchod, jímžto se stevo táhne. Pední výbžky tohoto vrkoe svalového

sáhají do vnitka hrudihlavy a upevují se dílem k žaberní stn, dílem k prsnímu

štítu, jiné zabíhají podél oraížení, jímžto se hrud na dva díly dlí. Složeným tímto
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ústrojem pohybuje rak svou ocasní ploutev velmi rychle a mocn. NejhlavnSjší pohyb

záleží v lom , že svj ocas vjii^ovit rozláluie a náhle k bichu pitiskne, pi tom na-

táhne zárove nohy ku pedu, tak že se celé tlo do zadu pošine. Poznáváme z toho,

že rak, pokud jest vo vod, své nejrychlejší pohyby jenom nazpátek vykonávati míjže,

na suchu mžeme ho ovšem také vidt ku pedu se pohybovati, ale pece i zde kráí

nejradji nazpt. Vbec jest rak na suchu velmi neobratný, ponvadž slabé nohy

jsou ke hmotnému tlu v pomru velmi nepíznivém. Rak jest vlastn vodní zvíe.

Váha jeho umenší se znamenit ve vod, tak že se tam rychle a voln na všechny

strany pohybovali mže.

Z ostatních sval jsou nejdležitjší veliké svaly elistní (Fig. 29. m). Po každé

stran žaludku (Fig-. 29. g) nalézá se na hoejší stn hrudihlavy kuželovitý svazek

vláken, jehožto pišpiatní dol se obrací a svazem se ukonuje, ku kterémuž jest

elist (kusadlo) pipevnna.

Ostatní svaly, které se ješt v hrudi nalézají, bží hlavn vedle žabcrních stn

na mrížovité koste (Fig. 32.), nebo se pipevují k žaludku, pi jehož výkladu se ješl

o nich zmíníme.

Ú s tr o j e dý c h ací. Pi výkladu hrudihlavy zmínili jsme se o záhybu, který se

pod krunýem vytvouje zahnutou stnou žaberní (Fig. 5. Icfb). V záhybu tomto na-

lézají se žabra. Proskoumáme nejdíve jedno z nejvtších zaber (totiž na po.sIední

prsní noze), a pak ustanovíme vzájemné polohy jejich.

Žabra sedí na prsních nohou (jsouce vlastn petvoením jedné ásti jejich), a

otvor na prvním lánku vede do duliiiy žaberní, v nížto žabro se nalézá. Na každém

žabru rozeznávají se ti díly (Fig. 23.), totiž nejdolejší díl, jímžlo žabro k noze pi-

pevnno jest a který se malému uchu podobá, pak ostenka ku pedu zahnutá a vzadu

ve dva tenké listy vybíhající (Fig. 23. a). Nejhoejší díl tchto list jest širší « sužuje

se k dolcjšku, plocha jeho jest pak malými záhyby zvraštlá. Na ostence a na ze-

vnitním listu jejím stojí zlusna vedle sebe vlákna ve velikém množství. Ponvadž dý-

chání žabrami záleží ve pivádní krve do zaber a okysliování ji vzduchem, musíme

ukázati, kudy vlastn krev do zaber pichází.

Proízne-li se ostenka žaberní napi asi u prosted, pozorují se na ní ti otvory

(Fig. 22. xj. Jeden otvor a sice nejvtší jest obstoupen podotknutými vlákny, oba

dmhé leží v rozšíenin žaberního listu, kterým se ostenka obrubuje. Doleji objevuje

prez žabra podobu Fig. 22. y. ; a prez nojdolejšího dílu má podobu Fig. 22. a.

Všechny ásti zaber jsou tedy duté, ba i vlákna jsou jenom tenounké trubky.

Poznáváme z toho, že žabra vlastn jsou ústroj, který v malé prostoe velikou plochu

rozvinuje. Všechny prchody a trubky spojují se v jediný hlavní píchod, který otvo-

rem d v ncjdolejším lánku do nejhoejšího lánku nohy se ústí. Krev tedy mže zde

po veliké ploše se rozlévati a s vodou k obnovení svému se dotýkati.

Všechna žabra nejsou ale takto vyvinula, nýbrž na každé noze jenom jedno a sice

zevnitní; ostatní, více u vnit k žaberní stn pipevnná, jsou mnohem jednodušší,

skládajíce se pouze z úzké ostenky tenkými vlákny obroubené. Nejvtší žabra nalézají

se na nejzadnjších prsních nohách; ku pedu umenšují se neustále tak, že hoejší

jejich kraj tvoí áru ku pedu zahnutou ; ostenka jednoho žabra vzí pak vždy mezi

zadními listy pedešlého. První dv nohy na krku nesou taktéž žabra, tetí a tvrtá

krní noha (Fig. 16, 17.) nese ale jenom listnatý pívsek, který se zrovna k hoejšímu
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naklonnému kraji zaber co malá stružka pipojuje. Voda pichází vzadu u ocasu do

dutiny žabcrní, plyne podél naklonCnélio kraje zaber ku pedu, a vylévá se stružkou

podotknutou zase ven. Tím zpsobem pivádí se do zaber neustále erstvá voda a tedy

i kyslík k dýchání. Konen musím ješt jednou pipomenouti, co již u noh vyloženo

bylo, že se žabra nesmjí považovati jakožto vnitní ústroje, nýbrž jakožto zevnitní,

ale zvláštní blánou ochránné.

Krev kyslíkem obnovená, která z prchod žaberních otvorem nejhoejšího

lánku nohy opt do tla se vede, pichází nejdíve do soustavy dutin, ležících mezi

mížovou kostrou v hrudi, ale neobmezených žádnou zvláštní blánou. Od tohoto vše-

obecného shromáždišt vylévá se krev do všech mezer vnitností, zvlášt se ale nahro-

maduje v blízkosti srdce.

Srdce (Fig. 29. h) leží pod onou biskvitovou áslí hbelního štítu, o nmž jsme

se již díve zmínili. Jest to tlustokožnalý vak , který zpedu a vzadu žíly vysílá
,
po

stranách ale zvláštní rozpary má. Roztáhnutím srdce rozevírají se tyto rozpary, a srdce

se krvi napluje, stáhnutím se zavírají a krev se vytlauje do žil. Žíly tyto rozvtvují

se brzo a zasílají vtve do hlavy, do nohou, do žaludku atd. (Fig. 29.) Žíly, vybíha-

jící ze zadnílio konce srdce, rozvtvují se ve svalech ocasu. Tím zpsobem opatují

se rozliné ústroje potebnou krví, která se pak opt navracuje a v mezerách a du-

tinách nahromaduje, odkud do zaber a do srdce pichází.

Celý obh jest na schematickém obr. 33 pedstaven, kdežto tmavší ásti nazna-

ují krev ze zaber jdoucí, jasné žíly ale cestu oné krve, která v kožnatých trubkách

ze srdce do rozliných tla oud se rozvádí.

O tepání srdce mžeme se snadno pesvdili, propíclmerae-li tenkou jehlou štít

zrovna nad srdcem (biskvitovou ást). Bylo-li tím srdce propíchnuto, vystupuje pak v ur-

itém rhylhmu kapka iré tekutiny, tuliž krve. Odstraní-li se vždy tato kapka a dá-li

se na její místo barevná tekutina njaká, k. p. inkoust, vtáhne se zponenáhla do tla,

a když rak na úbyt krve pojde, najdou se všechny žíly a dutiny touto tekutinou na-

plnné.

Vidti jest z toho, že obh krve u raka jeslí docela jiný, nežli obh krve u lovka.

Srdce lovka obsahuje jak známo, tyry oddíly, srdce raí jest ale jednoduchý vak.

Nejvtší rozdíl leží ale v tom, že krev raka plyne jenom z ásti v žílách, ostatn vbe-

zestnných prchodech a dutinách. Srdce raí jest tedy v prvopoátení stupe vyvinutí

tohoto ústroje, který u ssavc svého nejvyššího Stupn dosahuje.

Vnitnosti. Bylo již z pedu podotknuto, že se mezi pedním párem noh na

hlav, mezi kusadly, otvor jícnu nalézá. Tento otvor jícný jest mnohem jednodušší,

nežli u obratlovc; chybí mu totiž jazyk s vedlejšími ústroji,, tak že o patru nebo

pyskách ei býti nemže. Kožnatá ást ped otvorem ústním nazývá se sice p y-

skem, ale více pro obdobu, nežli pro skutenou totožnost. Jícen jest v pomru

velmi krátký, od úst táhne se dol do dolejšího oddlení hrudi pod míže a otvírá se

lam do dolejší strany žaludku. Žaludek jest vak naped široký, vzadu úzký a vy-

plíiuje se svými svaly dutinu hrudihlavy. Ústrojí jeho jest ostatn složenjší , nežli

u mnohého vyššího zvíete. Ponvadž totiž ústa nejsou ozbrojena zuby nebo jinými

ústroji, jimiž se potrava zmenšuje, musí se toto zmenšování žaludkem vykonávati.

K tomu úelu jest kže žaludku na hoejší stran vápenou deskou sesilnna (Fig. 34.

a), která na svém zadním konci dva podloužené kostné kusy nese. Oba tyto kusy
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zatáejí se do zadu a nesou spoleínC malou košlnou desku (Fig-. 31.)- Mimo to se

nalézá také po bokách žaludku nkolik zkostnallých ástí, které ale nedosahuji veliké

tlouštky. Nejpamátnjší jest ale kousavý úsiroj (Fig-. 34.)) který do vnitku žaludku

sáhá. Na vnilní stran žaludkové kže jsou upevnny pevné kostné kusy, jejichž vý-

stupky tak k sob pilehají, že jako elisti ouinkovali a potravu do žaludku piprave-

nou rozkouskovati mohou. Všechny tyto ústroje požadují k svému pohybování sval.

Mimo tenkou vrstvu svalových vláken, jimiž se vlastní žaludková kže potahuje, nalézá

se i mimo žaludek nkolik sval, které se k vápenné žaludení koste pipojují. Hlavn

objevují se tyry silné svaly, z nichžto dva ku pedu, dva do zadu namíeny jsou. Na

píní lištn zkostnatlého žaludcniho štítu upevují se vlákna pedních dvou sval,

rozdlují se ve dva svazky a pipevují se ke dvma výstupkm vnitní strany hlavního

pancíe (Fig. 29. agj. Oba zadní svaly pipojují se k zadnímu konci zkostnatlého

štítu a upevují se u prosted hbetního štítu (Fig. 29. pti). Tylo svaly nesmíme ale

smísiti s kousavými svaly, jimiž se ob kusadla pohybuji (Fig. 29. m).

Zadní ást žaludku jest uložena v obou lalocích znan velikých jater a pe-
chází pak do steva, které beze všech zakroucenin zrovna do zadu se táhne, pod

srdcem vzadu do ocasu vstoupí, a bžíc v rýze podotknutého svalového vrkoe v po-

sledním kroužku dole se otvírá v štrbinovitou if (Fig. 2. z). Játra jsou práv ona

žlutavá hmota v hrudi, kterou mnozí milovníci rak za nejchutnjší ást považují a která

vtší díl hrudi vypluje. Játra pedstavují dva veliké laloky, skoro Irojhranné a opt na

menší laloky rozdlené, spoívají pak na mížové koste hrudi (Fig. 31. 1). Zpytují-li

se játra blíže, shledá se, že se skládají z velikého množství trubic, které k zevnitku

slep se ukonují, u vnit ale v spolený východ se spojuji, který do steva zrovna za

žaludkem se otvírá. Játra jsou tedy velikou žlázou, která vyluuje žlu, jižto ke ztrá-

vení potravy nevyhnuteln jest potebí. Cím žravjší zvíe, tím vtší musí býti játra.

Plodidla. V zadní ásti hrudi leží na játrech ústroj plodní. Na zadním la-

loku jater leží stední ást tohoto listroje (Fig. 35.). Jest to žláza velmi složená, vzadu

jednoduchá, ku pedu ale v dva laloky oddlená. Z každého toho laloku vybíhá bílá tru-

bice (Fig. 35. si) mnohonásobn zakroucená, dol se zatáející a konen v prvním

lánku poslední nohy se otvírající. Otvorem tímto vypryšfuje se semeno, neboE popsaný

ústroj náleží samci. Ustroj samice jest v celku týž. Hlavní ást plodního ústroje jejího

leží u prosted a má vzadu též dva laloky, v nichžto se velmi mnoho dutin nalézá

a vajíka se rodí. Tím rozšíí se úsiroj tak, že se vzadu kolem celého žaludku roz-

kládá a celá játra pokrývá. Ob výchozí trubice jsou ale mnohem kratší nežli u samce,

a otvírají se též v prvním lánku poslední nohy, kdežto se vajíka vypouštjí. Samice

pilepuje tato vajíka k nohám ocasním a chová je lam až do ló doby, když se vy-

lihnou. I potom hledají ráátka útulek pod ocasem matky.

idla mají své sídlo v hlav. Sluch má svj ústroj v nejdolejším lánku

velikých tykadel, kdežto se objevuje dutý hrbek, blánkou (bubínkem) pepažený, v dutin

samé nalézá se malý vápenný kamínek, který, jak se zdá, místo sluchových kostiek zastu-

puje. Odtud vede prchod do veliké žlázy, v hlav zapuštné a ped žaludkem ležící.

Žláza lato jest obalena kožnatým vakem. Dv tyto žlázy zdají se náležeti k ústroji

sluchovému, ale úad jejich není zevi-ubn proskoumán. Druhdy se myslilo, že to jsou

žlázy slinné, což ale k víe podobno není, ponvadž s hrdlem nesouvisí.

Tykadla složená z lánk pohyblivých jsou ústrojem ohmatu; mohouce se

6
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kolem pcdniSt položiti a povaliu jejích skoumali
,

podávají raku aspo jisté ped-

stavy o podob a všeobecné povaze pedmt okolních. Urit jisté pedstavy to

ale nemohou býti, ponvadž lánky tykadla pevné a hulné jsou. Též chuf, jejíž sídlo

do kraje hrdla klásti mžeme, musí býti velmi nedokonalá. Ani sluch nemže býti

dokonalý, a duševní innost raka obmezuje se hlavn na pedstavy ichem a zra-

kem zaopatené. ich prosledkuje se malým trojhranným otvorem, v nejhoejším

kuse malých tykadel se nalézajícím a malými brvy opateným. Voda nebo vzduch,

v nichžto zapáchající látky se nalézají, pichází k tmto otvorm a zpsobuje pak

pocit ichu O i raka jsou již dávno známy a vyznamenávají se hlavn pohyblivou

násadkou, na které sedí tak, že se na všechíiy strany pohybovati mohou. Násadka tálo

jest vlastn dutá trubice, v dolejším krunýi hlavy zapuštná a nahoe okem ozbrojenii.

Oko samo jest dle toho samého zpsobu utvoeno jako u korejš (Cruslacea) vbec,

a podobá se v mnohých ohledech i oku hmyzu. Na první pohled podobá se oko je-

nom erné rohovíte poIokouK, zvtší-li se ale pod drobnohledem asi stokráte, spatíme,

že obsahuje množství tverhranných facet. Každá tato faceta jest oko, lak že raí oko

z množství menších oek jest složeno. Pod rohovou blánou nalézá se v každém oku
prhledné homolovité tleso <oka) , doleji pak rozšíenina zrakového ner>Tj. Pod

rozšíeninou nervu objevuje se erná vrstvika, která zpsobuje ernou barvu oka.

Každé oko má tedy pro sebe podobu podlouhlého kužele. Pedstavme si nyní nkolik

tisíc takových kužel vedle sebe , a obdržíme obraz ústrojnosti složeného raího oka

(Fig. 37.).

Nervová soustava. Jako všem lánkovitým zvíatm chybí také raku mozek,

a nervová soustava jeho dá se spíše porovnati s míchou (Ruckenmark) vyšších zvíat.

Podél celéko raka bží totiž nervový svazek, který na jistých místech v uzliny se roz-

šiuje , z nichž tenší nervové nitky vybíhají. Uzlovitý svazek tento nalézá se v dolej-

ším oddílu tla pod mížovou kostrou a bére svj poátek u prosted hlavy mezi oima,

kdežto se uzel nalézá, z nhož nervy do oí a do tykadel vybíhají. Vzadu prodlužuje

se tento uzel ve dva nervové svazky, jimiž jest hrdlo obejmuto a sice tak, že oba

svazky dole pod hrdlem opt silný uzel tvoí. V hrudi nalézají se ješt tri takové

uzly , naež nervový svazek do kroužk ocasních vstupuje a v každém kroužku opt

uzel tvoí, z nhož nervy do sval vybíhají. Poslední uzel jest silný a vysílá nervy do

ocasní ploutve. Nápadné jest, že zrovna u žaludku nejvíce nerv vybíhá, což i z jiné

strany na to poukazuje, že žaludek pevzal úad úst a že zábyvy jeho nad ostatní pe-

vládají.

Dle tohoto popisu poznáváme snadno, že iiervová soustava raka jest vlastn docela

jiná, nežli u vyšších isvíat, a že pede vším stední ústroj docela chybí. Dle polohy a

dle uzlin nervového svazku pirovnávali mnozí nervovou soustavu raka ku gang-liím ili

nervovým uzlinám vyšších zvíat, které leží též na pední stran tla a hlavn zábyviim

plodidel, žaludku a pUc slouží. Tím zpsobem chybla by raku mícha s mozkem docela;

však nesmíme opominouti, že nervy idelní s tmito uzlinami uraka bezprostedn sou-

visí a tedy obdoba tato ásten se ruší.

Než i pi tom zstává nervová soustava raka v porovnání s vyššími zvíaty velmi

nedokonalá, ponvadž fysiologie potvrzuje sadu, že tím dokonalejší jest ústroj, ím více

jenom na jeden zábyv se obmezuje. U nervové soustavy, která spolen idelní ústroje,

žaludek, játra a svaly zaopatuje, musí výsledek innosti býti mnohem nepatrnjší.
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Vysvtleni tijkres. T a b. V. Ob. 1) druhý kroužek ocasní se svým dolejším obloukem a pa-

nohami, 2) po:>lediii' kroužek ocasní s plontevními pívsky, 3) pt dolejších srostlých kroužku prs-

ních s kroužky nožními (1) na pravé stran , 4) pohled se strany na stnu žaberni s prvními

lánky noh po odejmutí krunýe, 5) schematický prez kže prsní : b) dolejší oblouk, hk) stny ža-

berni, f[) pehnutá ást stny, ^ppj kruný; 6) kruný shora: hs) prsní ást, vs) náhlavní ást,

rr^ rýha, která je dlí; 7) dolejší ást hlavy s pivšeuými kusadly a s otvory pro pijmutí obiíst-

ních pívšk, 8) mížová kostra v hrudi, 9J ocasní ploutev, 10) panoha, 11) poslední prsní noha,

12) drnhá prsní noha, 13) veliké klepeto, 14) první krní noha, 15, 16, 17, 18) ostatní krní nohy,

19) kusadlo, 20) veliké tykadlo rozložené, 21) malé tykadlo rozložené, 22) prezy velikého žabra,

23) veliké žabro, 24) pohyblivý len klepeta s obma svazy, 25) a) 25) b) vkloubení noh, 26) klepeto

otevené, malý sval jest odejmut, pak polovika velkého a jeho svaz ; 27) klepeto otevené s velkým

a malým svalem.

Tab. VI. 28) svaly ocasní v pirozené poloze, 29) pohled se strany po odejmuli krunýe: na

zevnitku stoji žabra, mm) elistní svaly, pm) zadní žaludkové svaly, ag) pední žaludkové svaly g) žalu-

dek, A^ srdce; 30) pohled shora, 31) vnitek po odejmutí žaludku a srdce: 53^ zelenavé žlázy s uchem

souvislé, otvor za nimi jest hrdlo, U) játra, za nimi ústroje plodní; 32) totéž shora po odejmutí

jater a plodidel ; 33) schematický výkres obhn krve raka moského dle Toddovyencyklopaedie. Šípky

naznaují smr krve. Tekované pruhy znamenají rozdlení krve v dutinách tla, 34) žaludek shora,

tmavší místa jsou zkostnatlé; 35) samí plodidla : h) žlázy, s!) trubice výchozí. Dle R. Wagnera

Icones ; 36) samí plodidla, slj trubice vajení Dle B. ^V'agnera Icones : 37) oko zvtšené; nalevo

v prezu c) cornea, ;>) pigment, na právo facety oka, cc') s piuáležejícimi nervovými prodlouže-

uinami r) a pigmentovou vrstvou jj).

Dodatek k životopisu Karla Boivoje Presla.

Úplný seznam jeho spis.

') Gramineae siculae. Dissertatio inauguralis mcdico-botanica. Pragae 1818. 8. sir. 40.

^) Asclepiadeae aRob Brown recensae. E.\ anglico idiomate Iransl. Prag-ae apud

Calve. 1819, 8.

^) Flora echica, indicatis medicinalibus, oeconomicis lechnologicisque plantis. Kv-
tena eská. Auctoribus Jean. Svat. et Car. Bo. Presl. Pragae 1819, sir. XVI a 224-

*) Cyperaceae et gramineae siculae. Pragae apud Hartmann. 1820.

*) Pídavek k dokonalejšímu znání lázn Libnické, vbec voda smradlavá nazvané.

(V Kroku 1821, díl I. sv. i., sir. 85—110.)
''') Deliciae Pragenses, historiam naluralem speclanies. Auctoribus J. S. et C. B.

Presl. Pragae 1822 , vol I. (Od K. Presla nacházejí se tam následující lánky : a)

Plantarum rariarum Siciliae aliarumve minus cognitarum diagnoses et descripliones

(str. 1 — 152.) — b) Plantarum novarum Brasiliae, praeserlim Filicum Linnei dia-

gnoses et descripliones (sir. 153 — 190.) — c) Descripliones duarum plantai-um

cryplogamarum echiae indigenarum (Asplenium íntcrmedium et Catharinea su-

detica). (str. 232 — 236.)

') O sesileni zvuku v noci, dle Humboldta. (V Kroku 1822, dij I. sv. 3., sir. 71—79.)

^) Pojednání o ostatcích živok v zemi se nalézajících ili o zkamenlinách. (Tam-

též str. 81 — 107.)

") Reliquiae Haenkeanae s. descripliones et icones plantarum, quas in America me-

ridionali et boreali , in insulis Philippinis et Marianis coUegit Thad, Haenke. Re-

6*
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(iegit ol iii ordiiicm digcssit Car. B. Presl. Ciira Musei Loliemici. Tom. I. Pragac

1825 fasc. 1. cum tab. i2 acri iiicisis. — 1827 fasc. 3. cum lab. 13. — 1828

fasc. 3. cum lab. 11. — 1830 fasc. 4. et 5. cum lab. 12. — 1831 Tomi. II. fasc. 1.

cum lab. 12. — 1835 fasc. 2.

'") Flora sicula exliibens planias vasculosas in Sicilia aut sponte crcsccntcs aut fre-

qucnlissimc cultas. Pragae apuil Borrosch 1826. Vol. I., sir. XLVI, a 216. (ne-

dokonáuo.)

"3 Epištola do Symphysia, uovo plautarum gcnerc, ad Jos. de Jacquin. Pragae 1827,

4, cum lab. 1.

'-) Das Hiinkische Herbar im bolimisclien Museum (V asopise Moiialschrift dor Gc-

sellschaft des buhmischeii Museums. Prag 1828. August. Sir. 161— 168).

'^) Bemerkungen zu einigen Herbarien des F. W. Sieber. (V Ok ono v asopise

Isis, 1828, Band XXI. Sir. 267—275.)

") Uiber einc neue Art der Gattuug Gentiana. (V Kczenském asopise Flora oder

bolanische Zeilung. 1828, Band I. Sir. 267.)

'^) Erwiederung auf den Nachtrag des Hrn. Jos. PreissIíM- uber die Gattung Symphy-

sia. (Tamtéž sir. 379.)

'") Symbolae bolanicae s, descripliones ct icones plantarum aut minus cognitarum.

Pragae sunilibus aucloris e lypographia J. Spurný. Vel. 4. Vol I. fasciculi quinque

1830—33 cum tab. 50. — Vol. II. fasc. 6—8. 1834—39 cum tab. 30.

'") Uiber die Monslrosilálcn der Blumen ciuiger Cruciferen. (V Schlechteda-

lovC Linnaca. Berlin 1831. VI. Bd.)

'*) Vermischtc bolanische Aufsiitze. (Ve Vorhandlungen der Gcsellschaft des vatcr-

lándischen Museums. Prag 1832. Obsahujíf: a) Uiber die Reizbarkeit der Slaub-

fadcnrOhren bei einigen Arten des Schneckenklees Medicago. — bj Beobachtung

einer seltenen Monslrosiliit an den Slaubbculeln einer gemeinen Tulpe. — c) Uiber

die Metaiworphosen der Blalter bei dem gemeinen Schncckenklee Medicago sativa. —
d) Uiber die theilweisc Fiillung dor Blumen bei der gemeinen Kobinie. —
e) Uiber die Mctamorphosc der Carpellen bei der Hundskirsche.)

'") Revisionis Sa.xifragarum Comilis de Sternberg supplemenium allcrum. Pragac apud

Calvc 1831. cum lab. 26. Fol.

"") Repcrlorium Bolanicae syslemalicae. E.xcerpia c scriploribus bolanicis elc. Pragae

apud Haase 1833. Vol. I.

-•)Dcr Text zu C. v. Slcrnbergs Flora der Vorwelt. Heft V~V1II. Prag 1833—38

mil 48 Tafln, Fol.

"-) Anleitung zum Suibslsludium der Oryktognosie in technischer Beziehung. Prag bei

Haase 1834. 8, sir. 420.

''^) Flora ofCarlsbad. (V de Carrov spisu; Essay on Ihc minerál waters of Carls-

bad. Pragac 1835.)

"*) Gcograpliisch-charaklcrislisehc Uibcrsicht der Flora der einzelnen Kreise Buhmens.

(V Sommrov Topographie von Bohmcn. 1835—49.)

-'') Prodromus monographiae Lobeliacearum. Pragae 1835. (V Abhandlungen der kon,

bohm. Ges. d. Wiss. Neue Foige, IV. Band.)

•'^) Bcmerkungen iiber den Bau der Blumen der Balsaminen. 2. Abh. d. k. bóhm.

Ges. d. Wis.Neue FoIge. V. Band. (Také o sob vytištno, 8. sir, 54 s 1 tabulí.)
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'''J Bcschroibung zwcior ncucr bohinisclicn Arlen dor Galtuncf Asplenium (Yci-Iiamll.

der Gcs. dcs valcrl. Muscuins. Prag 1836- s 1 lab.).

'^) Tcnlamen Ploridofrrapliiac s. gcncra Filicaccartim, pracsertim juxla venarum de-

cursuin et disliibulionom cxposila. (V Abb. d. k. bíiliin. Ges. d. Wiss. Neue Folge

V. Band. Též o sob vytišlOno. 8. sir. 299 s 12 lab.)

-")OrobelIa, ine ncuc Pnanzcngaltunír (Ve Weilonwebro wýc b Beitriige znr

gesammtcn Naliir- und Hcihvisscnschafí. Prag 1837. 11. Bandcs 1. Heft, s vy-

obrazením).

^'') Nalurgescbichtc des Tliierrcichs fiir Kinder und den ersten Unterricht. Prag bei

Haasc, 1837— 40. 11. Ablbeilung, enthaltend dle lieplilien, Amphibicn, Fisclie, als

Foriselzung des Ramis ch'schcn Werkes.

^') Boitríige zu Kunde vorwcltlicher Pflanzcn. (Verb. der Ges. des vaterl. Museums,

Prag 1838. S 2 lab.)

'") Cyphiaccae. (V Meyen comm. plant. Africae austral. Berolini. Tom. II. 1839 a

v Eclon et Zeyher cnumerat. III. 1839.)

•'') Beschreibung eincr neuen bíjhmischen Ulmcnart. (Verh. der Ges. des vater). Mu-

seums. Prag 1841. S 1 tab.)

") Hymennphyllaceae. Eine botanische Abhandlung. (V Abli. der kónig. bohin. Ges.

der Wiss. Prag 1843. V, Folge. Band 3. Str. 93—162. Také o soI) tištno. 4.

s 12 rytinami.)

''5) Botanische Bemerkungen. (Tamtéž. Sir. 421-584. Také o sobi5 tištno 1844.)

^'') Supplemcnium tentaniinis Pleridographiae, continens genera et species ordinum

dictorum Marattiaceae , Ophioglossaceae cle. (Tamtéž V. Folge. Band 4. Str.

261— 379. Také o sob tištno 4.)

*') Die Gefíissbiindel im Slipcs der Farren, dargestellt von C. B. Presl. Prag 1847.

Erstes Heft. 4, se 7 tab. (Také v Abli. der konig. bíih. Ges. der Wiss. V. Folge.

Band 5. Str. 307—356.)

"') Epimeliae botaiiicae, auclore C. B. Presl. Pragac 1847 cum tab. 15. lithogr. Fol.

(Také v Abh. der konigl, bíihm. Ges. der Wiss. V. Folge. Band 6. str. 361—624.)

Sanam rosllin dle Karla Prcsla pojmenovanijch.

Agrotis Preslii Kunth (= Agr. crospitosa Pr.); AI li um PrQslianum Schult

(r= A. rubclliim Pr.); Andropogon Preslii Kiinlli (A. grandis Pr. = A. leplophyllus

Trinius); Bromus Preslii lúinth (= Ceraloebloa sccunila Pr.); Cauloptcris Prcslia-

nus Sicrnb. (palaeont.); Cy poruš Preslii Dietr. (Cyp. globulifer Pr.); Desyeuxia

Preslii Kunth (= Calamagroslis seabra Pr.); Di.chromena Preslii Dietr. i— D. ble-

pharopliora Pr., D. ciliala Pr. von Vabl}; Fimbristylis Preslii Kunth (Abelgaardia

pubescens Pr.); Gymnothri.x Preslii Kunth. (= Pcnnisetum Preslii Triu., G. lalifolia

Pr.); Isolepis Preslii Dietr, (— I. panamcnsis Pr., I. corymbósa Pr.); Lobelia

Preslii Dccand. (= Rapuulium cordatiun Pr.) ; Lychnis Preslii Sekera (= L. diurna

y. glabcrrima Pr); O s ni u n d a Presliana Smilli (= Plenasium banksiaefolium Pr); Pani-

cm Preslii Kiinth. (= P. mcgaslachynum Pr.) ; Paspulunt Presslii Kunth; Planlago

Preslii Tenore (P. altissima 7. Steudel = P, irrigua Fischer = P. capilula Pr., nec

alior.); Poa Preslii Kunth (=: Brizopyrum pilosum Pr.); Póly gala Preslii Spreng.

(P. elongata Pr.); Rosa Presliana Opiz (= R. mollis Pr.); Rubus Preslii Weilenw,
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(= R. carpinifolius Pr.); Scirpus Preslii Dietr. (S. rufus Presl, non Schrad.); Til i a

Preslii Orlmann; Vil fa Preslii Slcud. (=V. ciliala Trin. =SporoboIiis ciliatus Presl).—

V soustav zoologické pojmenováni jsou prof. Prcslovi ke cli: Carabus Preslii Dej.

a Helix Preslii Schmidt.

Pehled povetrnosti od roku 1852,

dle ineleoroIoa;ických pozorováni Pražské hvzdám)'.

Od Dra. Vojtcha Kiintše.

Rok 1853 vbec náležel k teplejším a sušším, podobaje se k roku Í790, který

ml bez mála stejnou povtrnost. Vyjmouce bezen, duben a i-íjen, byla teplota ostat-

ních msíc vyšší než v prmru bývá, jmenovité vynikaly leden, únor, ervenec, listo-

pad a prosinec neobyejnou teplostí. V ohledu na vlhkost zstaly leden, bezen, duben,

ervenec, záí, íjen a prosinec pozadu za jinými lety; nejvlhí byl srpen, v kterém

padaly vydatné dešt. Vbec bylo deštivých dn 154, sníh padal po 24 dní, 11 dní

bylo boulivých. V únoru byly nejsilnjší vtry. Nco zvláštního bylo toho roku, že

tch málo bouek — bylo jich v celém roce jen 11 — nikdy nebylo jak obyejn spojeno

s njakým silným vtrem aneb vichicí, nýbrž že na vtším díle pokojn vyburáccly. Po

tomto všeobecném pehledu pikroíme k vylíení jednotlivých msíc*).

Leden.
V prvních dnech tohoto msíce zstávala teplota naskrze (vyjmouce jediné ho-

diny polední, v kterých slunce jevilo zahívající svou moc) pod bodem mrazovým, do-

sáhla dne 7. nejnižšího stupn v celém msíci — 5".4, na nmž udržela se až do

11., potom dosti rychle vystupujíc dosáhla již dne 13. nejvtší výšky 4- 10".0. Od

13. do 19. zstávala teplota vždy 3" — 5" nad bodem mrazovým, což tak setrvalo až

ku konci msíce s malými a nepatrnými odchylkami. Tak stalo se, že prmrní teplota

toho msíce ukázala se býti o 3''.5 vyšší než obyejn, obnášejíc + 1°.9, an jindy obná-

šivá toliko — l^.S. Jen po 4 dni bylo siln vtrno, jindy vál nejvíce slabý jižní v-
tík, který teprv v posledních dnech promnil se ve východní. Tato lichost povtí je-

vila se také v neasté a nevelmi patrné vrtkavosli tlakomru. Nejvyšší stav tlakomru

byl dne 6., obnášeje 27"10."'79. Na to již po tech dnech následoval nejnižší slav

'27"1."'17
, tak že msíní rozdíl obnášel 9.'"62. Pozoru hodno jest, že nejvtší pro-

mny jak teploty tak i vzduchového llaku daly se skoro zároveíi, jak obyejn. Pr-

mrní tlak vzduchu 27"6."'00 srovnával se tém docela s normálním. Oblak prázdno

nebylo nebe tém ani jeden den , 3 dni byly naskrze pošmourné , ostatn stídalo se

jasno s mraky a mlhou.

Po 10 dní pršelo
,
jenom po 2 dní pozorováno padání snhu. Po celý msíc

obnášel spadlý déšt výšku 8. '"38, tedy skoro normální.

Prostední napnulost par obnášela 1."'99, nejvtší 3.'"62 setkala se s nejvyšší

teplotou, nejmenší 1."'06 s nejnižší.

*) Slira, jaké veskrz uživáuo v tom tlánka, jsou Paížské palce a liuie ; stupn teploty udány

podle Heaomura.
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Únor.

Promny vzducliovúho tlaku byly v únoru mnolicm znanjší nežli v lednu.

Vzduch neustále vlnovil se kolísal. Neminulo ani dne , aby tlakomr nebyl ukazoval

promnu 2'" — 3'" bud nahoru nebo dol. Nejvtší však promna udala se teprv

dne 18. , kdežto pozoroval se nejnižší stav netoliko toho msíce , nýbrž celého roku

o 26" 6.'"54. Toho dne zmnil se tlak vzduchu o více než 5'", naež zase jal se

rychle stoupali až k 20 , dne pak 24. vystoupil nejvýše v celém msíci na 27" 10."'94.

Prostední tlak vzduchu obnášel 27" 4."'59, zstav pozadu za normálním o 1."'35.

Následek tchto neustálých a znamenitých promOn vzduchového tlaku byli prudcí vtrové

od Z a ZJZ, které osmkráte pešli v boulivou vichici. Teplota udržovala se v první

polovici toho msíce o nkolik stup nad normální, dosáhnouc v té dob po dvakráte,

totiž dne 6. a 13. nejvtší své výšky + 8 "5; leprva v posledních dnech druhé po-

lovice msíce klesla pod míru normální, a 25. klesla nejníže na 3."8. Msíní rozdíl

obnášel tedy toliko 12."3, kdežto jindy ohnášívá 16.''2. Prostední teplota ukázala se

býti + l."90 , tedy práv o tolik vyšší než obyejn. ^Napnutost par ídí se na vtším

díle dle teploty, proež i její promny byly rovnž tak nepatrné, jako promny léto.

Nejvtší napnutost 3.'"58 pozorována jest dne 6., tedy zárove s nejvtší teplotou, nej-

menší naproti tomu o l."'2I objevila se dne 20.

Další následek pamtihodných promn vzduchového tlaku byly asté sraženiny,

po 19 dní pršelo a po 9 dní padal sníh. Ouhrnkem obnášela sraženina tohoto msíce o

6."'50 více než obyejn, tedy 12."'21. .lasné dni byly toliko 3, pošmourných znamenáno 10.

B e z e n.

V tomto msíci bylo povti-í mnohem tišší. Hluboký stav tlakomru, pozorovaný

ješt v posledních dnech únorových, zasáhl i do msíce bezna. Tak již 1. zaznamenán

jest nejnižší stav tlakomru 27" 0."'68. Potom vzduchového tlaku dosti rychle pi-

bývalo, až dne 6. dosáhl nejvtší výšky 28" 2."'65, od kteréžto chvíle pak po celý msíc

poznenáhla s nemnohými a nepatrnými odchylkami padal. Prostední tlak vzduchu obná-

šel 27" 6.'"93, tedy o 0."'36 více než obyejn.

Teplota zstávala po celý msíc vždy o nkolik stupii pod normální, teprva

v posledních tyech dnech ji pevýšivši, kdežto dne 31. dosáhla nejvyššího stupn

+ 15. "7, an nejnižší stav její byl dne 14-, totiž — 8.''0. Toto minimum bylo také mi-

nimum celého roku. Prosti-ední teplota zstala pozadu za normální o l.*68, obnášejíc

toliko + l."25.

Také prostedni napnutost par byla menší než obyejn obnášejíc toliko 1."'58.

Nejvtší napnutost 3."'59 setkala se dne 31. s nejvtší teplotou; nejmenší naproti

tomu 0."'70, která byla také minimum celoroní, pozorována jest dne 13., tedy o

den díve nežli nejmenší teplota. Akoliv bylo po 11 dní pršelo a po 6 dní sníh padal,

byla pece sraženina tak málo vydajná , že za celý msíc jenom 3."'57 obnášela,

kdežto jindy obnáší v prmru 9.'"62. Prudcí vtrové váli jenom první 2 dni toho

msíce; 3 dni byly zcela jasní, 5 dui bylo docela pošmourných, ostatní dni bylo nebe

dílem jasné, dílem zastené mrany a mlhami.

Duben.

Msíc tento byl u srovnání nejstudenjší celého roku. Dokud nesejde s hor

sníh , spotebuje se veliké množství tepla k jeho rozpuštní. Z té píiny jest se pi

pecházeni zimy v jaro, byt onano i dosti dlouho se protahovala, vždy obávati ješt
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normální teplotu, avšak již 8. klesl pod normále, v dob pak od 16.—33. až bez mála

na 4" pod ledový bod. V tu dobu, dn 16., pozorována jest také nejmenší teplota

v lom msíci, — 3."7; kdežto nejvyšší, + 14."8, pozorována byla již 1. Od 23. držela

se teplota v obyejných mezích. Prostední teplota msíce, + 4. "64, zstala pro chla-

dnou dobu od 16.—23. o 2.' 91 pozadu za normální.

Tlakomr nejevil znamcniljšich promn. Prostední tlak vzduchu vystoupil o

0."'9 výše než obyejn, jsa 27"6."'10. Nejvyšší stav tlakomru, 27"8."'74 pozo-

rován jest dne 13., nejnižší, 27"1,"'32, dne 30.

Prostední napnutost par obnášela 2.'"03; nejvtší 3."'95 pozorovátia jest 30.

zárove s nejnižším stavem tlakomru, nejmenší pak 0."'75 dne 16. zárove s nejmenší

teplotou. Všechen napadlý déšf obnášel jenom 7."'70, tedy o 4. '"65 mén než oby-

ejn. Po 9 dní, totiž dne 2., 8., 9., 10.. 11., 15., 19., 20. a 30. dílem pršelo, dílem

sníh padal; nejvydatnjší byl dešt dne 2., kdežto spadlo více než polovice veškerého

msíního dešt. Dva dni byli jasné, pt bylo zcela pošmurných. Slabý SSZ byl pa-

nující vítr toho msíce.

Kvten.
K normální teplot tohoto msíce scházelo v prvních doseti dnech tohoto msíce

1"—7". Do té doby také padá nejmenší teplota + 1''.9, pozorována dne 5. V pl
msíce udržovala se teplota v normálním stavu, mezi 20—29., vystoupila však výše, a

v té dob pozorována jest nejvtší teplota + 23."? dne 26. Msíní kololání teploty

obnáší tedy 21. °8 a náleží tedy mezi znamenitjší, byvši pevýšeno jenom r. 1782,

kdežto obnášela 24."2. Prostední teplota málo se uchylovala od normální, obnášejíc

+ 12.''29, an tato obnáší + 12.»07.

Tlak vzduchu mnd se v obyejných mezích, vbec pak spíše se držel pod nor-

málním stavem nežli nad ním; proež jeví se prostední tlak vzduchu toliko o 0."'54

menší než obyejn. Nejvyšší stav tlakomru byl 27"8."'2f, pozorován dne 16., nejnižší

26"10."'48 tepiv až 30. Také mnohost dešt držela se v stavu normálním, jenom o 1'"

jej pevyšujíc. Pršelo sice po 19 dní, a jeden den padal sníh, a však sraženina ne-

byla vydatná. První bouka dostavila se 14., a na ni následovaly pak 25., 27. a 30.

bouky dosti silné. Po 5 dní bylo nebe jasné, po 2 dni pod mrakem.

V první polovici msíce pevládal vítr západní, který dne 11. promnil se ve vi-

chici; v druhé polovici stídaly se slabé východní a prostedni jihozápadní vtry.

erven.
Teplota podléhala v tomto msíci jen velmi malým promnám. Msíní rozdíl

obnášel 16."!. Pomineme-Ii však 1. ervna, kterýžto den byl nejcidadnjší o + 6."7,

ukáže se rozdíl ješt menší. Pak padla by nejmenší teplota o + 8.''6 na 26., a nej-

vtší, + 22. "8, na 8., což iní rozdíl 14. "2. Z té píiny blíží se prostední teplota

tohoto msíce, + 14."81, velmi k teplot jeho normální, která ji pevyšuje jen o 0."12.

Také tlak vzduchu jenom nepatrn se mnil. Nejmenší 27"0."'31 pozorován jest

dne 10., nejvtší 37"7."'45 dne 25. Prostední tlak vzduchu zstal pozadu za normálním

o 1."'67, obnášeje 27"4."'09.

Akoliv jak teplota lak i tlak vzduchu málo se v tomto msíci mnily, pes to

všecko bylo nkolik výnosných dešf, tak že ouhrn sraženiny, obnášeje 3,3."'44, pevý-

šil normální o 7."'65.
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Pršelot po 12 dní, nejvydatnji 3., 5., 19. a 23. Dne 3. a 23. byly také bouky.

Že bylo houck jenom tak málo, vysvÉlluje se rovnž z nepatrných promn teploty a

vzduchu. Také peskakování vtru, kteréžto asto bývá píinou bouek, nebylo toho

msíce žádného. Panující byl jižní vítr. Pi tom všem byl toliko jediný den veskrz

jasný, vesltrz pošmourné pak 4. Prostední napnutost par obnášela 4."'67 ; nejvtší

byla 23., obnášejíc 7."'57, nejmenší 1. zárove s nejmenší teplotou, obnášejíc 2."'53.

ervenec.
Msíc tento vyznaoval se nade všecky ostatní v roce stálou, jen nepatrným

promnám podléhající teplostí, velikou suchotou, znamenitou jasností a tichostí vzduchu,

jenom v málo kterých dnech petrženou. Teplota byla jenom v prvních dnech pod nor-

málním stupnm, kdežto také dne 3. o + iO.^O byla nejnižší. Od té doby pak bez

petržení rostla až do 18., kteréhožto dne zaznamenána nejvtší teplota + 26.''6. Tento

den byl také nejteplejší celého roku. Od 18—31. zstala teplota v obyejných mezích.

Prostední msíní teplota obnášela + 17.°43, tedy o 1. '^43 více nežli obyejn. Tlak vzduchu

zstal po celý msíc tém nezmnn. Nejvtší 27"8."'84 pozorován jest již 3., nej-

menší 27"2."'30 teprv až 27. Dle toho pipadal nejvyšší tlak vzduchu nejnižší teplot.

Prostední tlak vzduchu 27"5."'55 byl tedy jenom o 0."'12 menší nežli obyejný.

Nejvtší napnutost par o 8."'72 pozorována dne 22., nejmenší o 3. "'18 již dne

6.; prostední obnášela 5."'05. Ouhrn sraženiny byl o 16."'9 skrovnjší, než obyejn

v ervenci bývá, nebof obnášel toliko 5."'89. Pršelof po 7 dní, dvakráte v prvodu

bouky. Jasných dní bylo 7, veskrz pošmourný nebyl ani jeden.

Srpe n.

Teplota toho msíce jevila sice njakou promnlivost, a však jenom nepatrnou.

Od 1. — 9. držela se teplota v obyejných mezích, od nichž sotva na 1'' se uchylo-

vala. Deštm dne 10. v noci spadlým, který dosáhl nesmírné výšky více než 13'",

ochladilo se povtí až na 4" pod normální teplotu, v kterémžto stavu zstala až do 17.

Od 18—23. držela se teplota v obyejných mezích, naež opt pod normální klesla,

tak že dne 25. o + 9. "5 byla nejnižší, již -však dne 26. vystoupila zase až na 3"

nad normální. Teprv 30. vystoupila nejvýše na + 22. "7. V 5 dnech tedy promnila

se teplota o 13.''2. Prostední teplota tohoto msíce obnášela + 15."86, ímž tém
vyrovnala se normální.

Menším promnám podléhal tlakomr, nebof tlak vzduchu dosáhl již 4. nejnižší

svj stupe 27"0."'33, nejvyšší pak teprv 28. o 27"8.'"36. Prostední slav tlakomru,

obnášeje 27"4."'60, zstal tedy o l."'3i pozadu za normálním.

Také napnutost par držela se dosti v obyejných mezích. Prostední stav její

vypoten na 5.'"16, nejvýše vystoupla dne 22. na 7. '"10, nejníže stála 15. na 3."'86.

Pozoru hodnjší jest v tomto msíci ouhrn spadlého dešt , který obnášel

38."'04, a tedy obyejnou výšku o 18. '"21 pevyšoval, Nejvydatnjší byl déš dne 10.,

kde samojedin napadlo pes 13'", pak 16., kdežto sražcnina obnášela výšku 5'". Dešt

s boukou byly dne 4. a 22. Pi tom všem zaznamenáno jasných dní 6, an ani jeden

nebyl ve.skrze pošmourný. Panující vítr byl západní, zstávaje vždy mírným.

Záí.
Déšf, v noci dne 1. záí spadlý, ochladil ponkud vedro srpnové, brzo však zase

teplota vystoupila, dosáhši dne 6. o 4. hodin odpolední nejvtší své výšky, totiž

+ 19.°9, v níž udržela se až k 10., od kteréžto doby po bouce pomalu klesati
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poala, až dne 24. dosáhla nejnižšího stavu + 3. "4. Prostední teplota celého msíce

obnášela + 12."47, jsouc od normální rozdílná jenom o nkolik stotin jednoho stupn.

Také mísíní rozdíl teploty 16. "5 byl toliko o 1° vtší nežli obyejný.

Rovnž i tlak vzduchu nemnil se píliš v tomto msíci, teprva v posledních šesti

dnech dosáhl jak nejvyššího tak i nejnižšího stavu v celém msíci. Dne 24. ledy záro-

ve s nejmenší teplotou pozoroval se také nejvyšší stav tlakomru o 27"il."'58, a již

pt dní na to klesl nejníže na 27"0."'09. Prostední tlak vzduchu obnášel 27"5."'38, a

byl o 0."'89 pod normálním. Také mranost toho msíce nebyla tuze rozdílná od lé,

jaká obyejn v záí bývá. Jen jediný den byl celý pošmourný, ostatní dni bylo nebe

dílem jasné, dílem oblaky zakryto, a jenom po dva dni pozorována na obzoru hustá mlha.

Veškerá sražcnina, obnášejíc toliko 10."'39, zstala za normální o 4."'27 pozadu.

Pršelo sice po 14 dní, sraženiny však byly vtším dílem málo vydatné. Dne 10. toho

msíce burácela poslední bouka toho roku.

(Dokoneni.)

Zprávy o sbírkách pírodnických eského Musea.

Shírky musejní utšené zrQstají, Jesti, jakoby duch zvnlého mecenáše brahte Štern-

berka nad uimi bdl, že pi vší skrovnosti píjm pedce poade dstojnjší místo mezi jinými po-

dobnými sbírkami zaujímají. V nkterých odvtvích, jmenovité r nerostech, od slavného prof. Zippe

sebraných a sestavených, jsou jediné ve svém zpsobu, a v jiných odvtvích, jako n. p. v hmyzu,

rostlinách, vyznamenávají se znamenitým potem vzácných druh. Nemžeme však opominouti znova

vyzývati všechny vlastence a pátele musejní, aby zásilkami zvlášt eských pírodnin sbírky tyto

obohacovali. Neb Museum jest jmní narudni, co v privátní sbírce jenom jednotlivce baví, slonží

pak y národním Museum za pouení každému.

Chcemeí v tchto listech podávati zprávy o pokroku sbírek, i zaneme nejdíve o sbírce

ptactva, která jmenovit v poslední dob energickou inností p. kustoda M. Dormitzra a neúnavnou

horlivosti p. assistenta A. Frye znamenit jest obohacena. Stojiž zde vlastní zpráva p. assisteuta.

Zpráva o sbírce placiva.

Chtje podati zprávu o vzrstu a zdokonaleuí-se sbírky ptactva za posledních let, musím

popsati stav její, když byla do nového stavení penesena, ímž teprv možná bude zvelebení její

posouditi.

Sbírka ta první svj základ obdržela od spolenosti vd z pedešlého století, a mezi pta-

ctvem od této darovaným nalézají se mnohé eské vzácnosti Druhý velmi znaný píspvek byly

doubletty Vídenského Musea, nejvíce z Brasilie pocházející, na rozkaz císae Ferdinanda našemu

Museu zaslané. Dále obdržela sbírka velkou ást abyssinských pták od knížete Colloreda, který

je byl sám odtamtud pivezl. Pozdji pišla velká zásilka z Teuasserimu ve Východní Indii od Ilelfera

Kže byli však tak zle zachované, že na mnoze ze tí a ze ty sotva se podailo jednoho ptáka

utvoiti, kterážto nehoda byla tím bolestnjší, au se mezi nimi nalézaly nové, ješt nepopsané druhy.

Mimo hlavní tyto dary picházely ovšem též jednotlivé exempláe nejvíce eského ptactva,

to ale nedostaovalo k utvoeni jen ponkud njakého celku, a pohled na sbírku lu byl takový, že se

jí dostávalo mnohého líštipku a politovánL

Takový byl stav sbírky ped nkolika lety. Tu obrátil pan kustos Dormitzer svj zetel

hlavn k tomu, by ptactvo evropské zastoupeno bylo. k emuž mu hlavn p. Voboil doubieltami své

krásné sbírky dopomáhal. Práv v onen as, t. roku 1850, daroval hrab Desfours ti kusy, jež

byl od mistrného vycpavae Šulce y Drážanech zakonpil a které se staly okrasou celé sbírky. JestiC
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to ínský lažant, Argus glganteus se svon samicí, a veleclivost, Maenara superba. K

uádhernému tomuto daru pipojil týž átdromysluý šlechtic letoJnilio roku opt párek jednoho z nej-

krásnjších pták ád kurovilých : Lophophorus Irapejanus.

etné však nedstatky a prvotní chatrnost sbírky nedopouštly rychlou a dkladnou zmuu,

až se letošního roku píznivé okolnosti tak seadily, že sbírka za nov zrozenou považovati se mže.

Hned na jae 1. r. stalo se ml možno, vydati se na cestu do jižních Uher, kterážto krajina

chová v sob representaci jižní evropské Zvíeny. Navzdor všemožným nehodám a zvlášt špatné po-

vtrnostl
,
poštstilo se ml pece více nežli tyidcet druh ptactva dostati , mezi nimiž byly mnohé,

jež jsem jen z popis a ze špatných obraz znal. Jmenovit zasluhují býti uvedeni : nioták malý

(Circns pal 11 dus), sluka jižní (Totanns s tagn at 11 is), rybík bahenuí (Sterna leucapareia),

velká a malá volavka stíbitá (Ardea egretta, garzetta). Od nkterých druh pivezl jsem více

kus, a zbytených použil Jsem k vymování druh ve sbírce scházejících. Tím zpsobem jsem ob-

držel kachnu pestrou (Anas bystr ionlca), Anas cllpeata, perspicillata ; Astur Novae Hollan-

diae ; Faico cenchris a jiné.

V msíci ervenci byla v Karlových Varech prodávána sbírka ptactva po nebožtíkovi plu-

kovníkovi Feldeggovl, a když se žádný kupec na celou nedostavil, pikroilo se k jednotlivému pro-

deji. Byl jsem pítomen co oud komisse prodávající, a mohl jsem skrovnými prostedky siými jen

ony kusy zachrániti, které majíce vdeckou cenu, byly by do rukou pišly neznalcm. Nemaje však

více žádných penz vrátil jsem se s koupí svou do Prahy a odevzdal ji Museu našemu, upozorniv

pana dvorního radu Sacher-Masocha na výhodnou okolaost, že se mohou pi licitací jednotlivé vzác-

nosti koupiti, ímž by Museum velini získalo.

Laskavou piinlivostí tohoto neunaveného podporovatele našeho ústavu poštstilo se, že jsem

mohl za nkolik dní po svém píchodu opt do Karlových Var se odebrati, zaopaten jsa 400 zl.

st., kteréž p. t. páni stavové vykázali, a 100 zl., které musejní kassa k tomn úelu ustanovila.

Nyní mohl jsem dle širšího plánu jednati, i kupoval jsem jen vzácné evropské ptactvo, a z

cizozemského jen ony kusy, kteréž v obchodu koupiti nelze.

Zpsobem tímto doplnil jsem evropské ptactvo, kteréž ítá 500 druh, tak, že nám nyní již

jen 45 druh schází, kteréž by se za 5— 600 zl. dokoupiti daly.

Z pikoupených jsou nejdležitjší: Aquila penuata, nejmenší a spolu nejvzácnjší

orel evropský; Faico concolor, sokol nedávno odkrytý, Sardinii obývající; Stri.\ lapponica,

kulich velikosti výra; Syrrhaptes paradoxus, druh kurovitý z kirgisských stepi; Anas
giocitans, Anas marmorata, vzácné kachny jižního Huška; Alca impenuis, druh tlust-

íiák, jenž nemže lítat. Pták tento žil druhdy na Island a v Grónsku, byv však asto pi hní-

zdní dopaden na suché zemi, kdež erstv bžeti nemže, jest od plavc vesly utluen. To se opa-

kovalo tak zhusta, že pozueuáhlu vymel, nyní pak jen zídka se v obchodu jeho kže vyskytuje,

majíc cenu pes 100 tolar. Exemplá, jejž jsem zakoupil za 50 zl. si., byl plukovníkovi Feidegg-

ovi od krále Dánského darován. Cathartcs ca liforni anus , sup z Kalifornie pocházející,

který se teprv v posledních desítiletích do Evropy dostal. Mimo náš velmi pkuý kus budou se so-

tva ješt dva neb ti v evropejských sbírkách nalézati. Paradlsea superba, rajka pyšná. Náš

kus vyniká zvlášt tím, že má vlastní kidla a nohy, kteréžto se u rajek, které v obchodu do Ev-

ropy co kže picházejí, zídka nalézají. Mimo koupené vci dostalo se ze sbírky Feldeggovy též

nkolik dar naši sbírce. Pan Direktor Beichl z Neudeku byl tak laskav, dva stkvostné kusy Epi-

machns superbus a Otis haubara koupiti a mn co dar pro Museum odevzdati. Též pan

rytí Berger zakoupil nám velkého páva: Pavo spicl fer, kterýž se od obecného páva liší zna-

menitou velk ostí a rozdíluou chocholkou.

Obma tmto laskavým dárcm se tímto velé díky vzdávají.

Slušno zde podotknouti, že obecenstvo Karlovarské s velkou šetrností se pi prodeji ke mn cho-

valo, majíc na zeteli úel, pro který to kupuji, (ak že se mn skorém všeho za odhadní cenu doslalo.
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statistický výsledeli konii této jest 188 druhu ve 214 kusech. Nových pro sbírku druh jest 135.

Až posud bylo v mnsejui sbírce pipevnono ptactvo na stkvostných podstavkách z kosti sou-

struhovaných, kterýžto zpsob však byl tak nepraktický, že jsem se odhodlal, nové ptactvo, a pi

té píležitosti i všechno ostatní ve sbírce se nalézající, na prosté stejné podstavky pestavti, což se

po dvoiímsíni práci podailo. Hned na lo jsou též na všecky exempláe cedulky pipevnny, tak

že sbírka ptactva mže se nyní v uspoádanosti s raineralos^ickou sbírkou miti.

Anío ti n Fry, assisleni musejní.

Drobnosti.

Výjevy se života zvíat.
z vlastni zkušenosti sdluje J. Malý.

Nikoho zajisté není, kdo by zvíatm, tmto záhadným našim spolutvorm, odpíral duši.

Ovšem jest to duše nižší nežil loví, ve mnohém však ohledu k této podobna, posud ale nedosti vy-

skoumáua. ím výše které zvíe stoji podle své vyvinutosli, tím širší jest obor psobnosti jeho duše,

až pak na nejvyšších stupních pijdeme ke zvíatm, jevícím rozum i cit tém loví, tak že podle

obecného výr^u schází jim toliko aby mluvili. Pipomínáme tuto psa, slona, orangutanga. Jiných

zvíat chování pichází nám jako chování bytosti omámené, zase jiná nápadn podobají se ve svém

chování k dtem. To vše pekrásn vyjaduje Rus, nazývaje zvidta zakletými dušemi.

lovka táhne jakési tajemné pouto k soustrasti se zvíaty, které s jedué strany jeví tolik

podobnosti k nmu, s druhé zase tolik rozdíbiosti od nho. Vida je v jednu chvíli jednati zcela roz-

umn, jindy zase pošetile a nemotorn si poínati, což divu že v nich nalézá nco tajemného, co

by rád vyzpytoval, a že je rád a se zalíbením pozoruje ? Obzvlášt týká se to tíd vyšších, ssavc

a pták. Ponvadž pak, ím výše postupujeme, tím vtši- jeví se rozdílnost v povaze a schopnostech

jednotlivc, smle tvrditi mžeme, že pedmt pozorování toho nikdy nebude do dna vyerpán. Pro-

tož zajisté každý výjev ze života zvíat, který jen ponkud ukazuje na njakou zvláštnost, zaslu-

huje sdlenu býti jakožto významný. Takových výjev hodlám tulo podali nkolik, kterých z vtší

ásti oitým jsem byl svdkem.

Povídá se, že hlava stalého lovka ješt po njakou chvíli cílí a myslí, a uvádjí se toho

rozliní píkladové. Tíže jest viti, že by i v trupu bezhlavém trval ješt cit, akoliv tžko jest

zde nco dokazovati. Pi zvíatech však jsou pilvlady, že i bezhlavá ješt na njaký as vykoná-

vala zábyvy životní, a to nikoli zvíata tíd nízkých, jako n. p. žížaly •) nebo i chladuokrevuici,

nýbrž teplokrevuíci : ptáci a ssavci. Takový píklad pozoroval jsem k velikému svému podivení

r 1833. Tráviv ást prázdnin v Kepeuicích na panství Vysokochlumeckém v nisdejším Keroun-

ském kraji stelil jsem pn liolubu na steše scdicim obyejnou ranou koropivých brok. Domek, na

jehož steše holub sedl, byl zvýši jednoho patra a já postavil se od nho jen tak daleko, co bych

ml pohodlnou ránu. Po vystelení zdvihl se holub a dosti vysoko vzlitnuv zaal dlati kolo. To

bylo znamení, že je trefen, jiuak byl by pry ulíti; kdo ale popíše moje 1 mých druh podivení,

když holub udlav asi Ii neb tyry, vždy menší a nižší kola, najednou jako kus olova k zemi

spadl a my k nmu pibhše bezhlavého jej nalezli ! Ulavu jeho darmo hledali jsme na louce,

n které domek stál. Posud kdykoliv jsem tu píhodu vypravoval, vždy potkával jsem se s nevícím

lismchem a vytýkáno mn, že jsem sob po mysliveku notn zaprášil. Takové však nevící pány

; ectum. Viz. Jungm. Slovn. Hmyz (oJ henizáni), kloréilo slovo Dr. Amerling pijal za insoclu m
ná nic jiného, nežli nmecké Ungczicfcr, a jest collcctivum; nem&že se ho leily nikoli užívati v nmožnóni

potu (hmyzové), což bohužel již tak velmi zobecnlo.
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ukazuji ua Sclieitliua "), který rovnž podivué vci vyprávnje o husích, Krtách, kohoutech a t. d.,

Iia i (lokláilá, že podohu likazy jevily se pi zkouškách na ovciiih a telatech, akoliv pro toto po-

sleduí udáui žáduého svdectví uenvádi.

Ze zajíc jest chlapík rychlonoliý, ví každé dít, že by však také lítati uml, uetvrdil ješt

nikdo. Akoliv ani já toho tvrditi nechci, mohu se pece tím houositi, že málo kdo, tak jako já,

vidl zajíce kouati cestu povtím. Bylo to roku 1S29 , když jsem studeut.skó prázdniny své ješt

s jedním spolužákem trávil v Sedlci u Price. Toho asu bylo panství Prlcké pod sekvestrací a

honba propachtována revíruíkm. Pišlo posvícení, a my k té píležitosti, aby také zvina na ta-

buli naší nescházela, zaplatili Malkovickému revíruíku p. Vlasákovi zajíce s tou výminkou, že si ho

pro své vyražení sami pjdeme zastelit. V sobotu ped posvícením šli jsme tedy do Malkovic a p.

Vlasák osobn nás zavedl do lesa. Tu jsem se za píinou stejného vlastenského smýšleni hnedle

spátelil s nejstarším synem p. Vlasáka, který byl též Pražský student, nyní pak tuším nkde fa-

ráuje. eu vypravoval mn všelicos o tamjší krajin, konen pak vedl mne ua vrch Zviuec,

kile druhdy stával hrad Krakov, jehož však již ani zíceniny se tu nespatují, než toliko stupa nkdejšího

píkopu. S jedné strany jest pístup na Zvinec zponenáhlý, když však nahoru se pijde, tu

s druhé strany kolmo se spouští skála , tak že dol hledíce hluboko pod sebou spatujeme vrchole

vysokých sosen. My, nechavše ostatní spolenost jiti za svým loveckým vyražením, kráeli zmínnou

cestou na vrch, tam pak ukazoval mn mladý Vlasák místa, kde znamenati bylo ješt základy zdí,

a jiná místa , kde kroky naše jako nad sklepy pod námi drnely. Tak pišli jsme až k samému

pokrají skály, an tu za námi nco lesem se šustí. My hned od sebe, runice s ramen, ruku ua ko-

houtek, a ejhle — do vrchu nahoru klusá ušák podšený psím štkotem, který se dole ozýval. Do

vrchu, jak známo, je zajíci hej, ne tak ale s vrchu dol pro krátkost pedních jeho bh. Bylof mu

ledy tžko obrátili, když piklusav nahoru spatil nás; uhnouti v právo neb v levo také nemohl,

ponvadž mu na každé stran jeden z nás v cest stál. My zase nemli ho v rán, proto že jsme

jenom nkolik krokíi od sebe stáli a on mezi námi bžel. Zajíc tedy uhání pímo ke srázi, na

kraji roztáhne od sebe všecky lyry, nejinak než jakoby kídla rozepýil, a pustí se dol s ohromné

té výše, an my u vyjevení za ním hledíme. Dále pod skalou uhonJl sice pes zajícCj byl-li to však

náš uskok, nelze uriti.

Snadno pochopiti, že píhoda lato byla ua zpáteuí uaší cest pedmtem naší rozprávky.

Vypravovaly se rozliné kousky o lesní zvi, z nicbžto sdlím jeden, jejž vypravoval náš revírník

o rozumu liším. Pozoroval prý jednou lišku loudící se k loži zajícovu. Jak známo, obchází pi

takové píležitosti liška zajíce z daleka do kola, vždy více a více k nmu se blížíc, až jenom tak

daleko se nachází, co by naií doskoila, naež prudkým skokem zajíce uchvátí. Tak chovala se i

tato liška, ua neštstí ale nevymila si náležit svj skok, tak že zajíce minula a ten jí upláchl.

Chvilku dívala se liška v mrzutém podiveni za uprchlou svou koistí, pak ale jakoby nic zaala

zase nejprv zdaleka, pak vždy blíže a blíže obcházeti prázdu lože, nejinae, než jakoby zajíc až

posavad tam sedl. Konen vymivši si vzdálenost lépe než díve, uinila skok, a tenkráte trefila

zrovna do lože. Tak prý uinila k svému cviku. Za pravdivost vypravování toho ovšem nemoha

ruiti, povídám prost, co jsem slyšel

Na vysokém stupni duševní vyvinutosti stojí mezi zvíaty koka, tato ošemetná oulisnice a

istotn ulízaná upejpalka, kteréžto vlastnosti iní ji milákem krásného pohlaví, tak jako s druhé

strany pímý, poctivý a vrn oddaný pes vbec více jest oblíbencem muž. Chytrost a lest koky

zajisté každý z našich tená již píležitost ml pozorovati, než tato vlastnost nalézá se také u

zvíat níže postavených; co koku nad jiné tvernožce staví, jest hlavn dvojí vc, za jedno že spa-

'J Vorsuch ciiicr vollslaiiJigcu Tliicrscclcnkunilc. Von V. SchoiUlo, Proícasor. Slullgarl und Túbingon. Colla. ISiO. Sv. I.,

5lr. Jlli—ójr.
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Iujerae pi ni schopnost initi poádné úsudliy a závrky, a za dinhé, že výborn roznmí ei
lids]<é. Že starý Itocour, sedici odpoledne na stolku u kamen, omakává po chvílicli pazourem troubu,

brzo-li dostan vychladne, aby do ní vlézti mohl, dlá rozumu jeho všecku est. nebude však se ni-

komu podivným zdáti. Mnohem více pekvapuje následující píhoda, kterou jsem ml s jednou kokou.

Xa podzim roku 1850 pesthoval jsem se do jiného bytu. První noc, kterou jsem v no-

vém píbytku trávil, vzbudilo mue k ránu ze sua neobyejné .šramoceni v kuchyni, které bylo tak

silné, že skrze jiný pokoj až do toho, v kterém jsem spal, pronikala. Já byl samoten doma, po-

nvadž to bylo práv v dobu, kde hospodyn vycházejí pro ma.so a na trh, a dvée bytu mého byly

zevnit zameny. Musel mn tedy ten šramot býti nemálo podezelý, proež i hned z postele se

vzchopiv pospíchám do kuchyn. Tu .spatím neoekávaný výjev. Hezká bila koka , kterou jsem

hned poznal, že patí domácí paní, lítala po ohništi, polici, talíích a hrncích s místa na místo ouz-

kostliv naíkajíc. Jak mile spatila mne, poala se ješt více plašiti, a byla více y povti než

jinde. Já obával se, aby mn nádobí uesházela, i ponu ji volati a dávám jí pívtivá slova. Koka
za chvilku se utiší a zvdav dívá se na mue s police. Já ješt více ji chlácholím a neustále

k sob volám. Konen sleze koka pozorn dol a ostýchav ke mn se blíži. I já piblížím se

k ni o krok, vztáhnu po ni ruku, ona se dá hladiti, narovná ocas do výšky, pikrí se a samo-

lib vrí. Jak mile však pestal jsem ji hladiti, koka ke dveím, tam si sedne a dívá se vzhru

na kliku, patrn mn tím znamení dávajíc, abych ji ven pustil. Já na neštstí neml ješt druhý

kli, proež jsem z vnitku otevíti nemohl. Nicmén pistoupil jsem ke dveím, vzal rukou za kliku

i dlal jsem, jako bych všemožn chtl otevíti. Když to nešlo, pohledl jsem na koku, pokril ra-

meny a jinak ješt ji na znamení dával, že neui v' mé moci, abych jí otevel. Koka po ten celý

as velmi rozumn mi do oí hledla, i jsem pesvden, že mn dokonale rozumla. Xa to ukáznl

jsem ji místo pod štoudví a zavolal na ni. Koka povoln pišla a usadila se pokojn na vykázané

místo, s nhož pak více se nehnula, až zevnit otevena a ona odejíti mohla. Vc potom vysvtlila

se v ten zpsob, že po ten as, co byt prázden byl, než já se do nho pisthoval, byla ta koka

uvykla penocovati v jeho kuchyni. Tak i v ten den po tm nepozorována tam vešla, ráno pak se

probudíc plašila se, když spatila okolo sebe neobyejný nábytek a ven dostati se nemohla. Tolik

mohu ujistiti, že našemu sob vespolek dorozumíváni k poádné rozmluv nieho nescházelo, než

aby i ta koka po lidsku mluvila.

(Pokraování.)

K lánku „Ze iivola vlaštovek *)."

V lánku onom, jejžto jsme v ísle I. tohoto asopisu byli tli, upozoruje spisovatel na zá-

jemné vlastnosti vlašovek, a vybízí zárove, kdyby se cos podobného vyskytlo, aby se to uveejnilo.

Ml jsem asto píležitost život ptactva pozorovati. Shledal jsem u vlaštovek to vše, co spi-

sovatel zájemnébo uvádí, i hodlám tu nkteré z onch vlastnosti ponkud vysvtliti, jiné podotknouti.

Že vlaštovka hnízdo své ze stejné látky staví, i pro páreek onen v as velkého sucha od

beh vltavských bláto na hnízdo nenosil , odvodnil spisovatel dost zejm. Domnnka jeho jest

pravdivá, jak o tom i rozbíráni hnízda vlaštovího dostaten svdí. Pipomínám však, že k pev-

nosti hnízda též Jakási šfáva neb slina napomáhá, Jižto vlaštovka Jako jiní ptáci, kteí umle hnízdo

své staví, k materiálu sebranénn pipojuje. Jinae by hnízdo její, které asto beze vši podpory za-

všeno Jest, Již tiži svou se asem odlonpuouti a spadnoali muselo, což v skutku Jeu poidku se stává.

Tim, a mnohým se otáením v hnízd, dá se vnitní ústrojnost, zvlášt pak okrouhlost a uhlaze-

nost tak mnohých ptaích hnízd vysvtliti, což Jsem skrz skulinu prkna nad hnízdem vlaštovím asto

pozoroval.

•) Viz. 6. I. sir. 30.
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že v as nelezpej osm vlašfovek piletlo, aby iibohénin p:iroiku hnízdo ped snesením va-

jíek dostavt pomohly, jest výjev zajisté zajímavý, an se n ostatních opeeuc aspo v tom ohledu

zídka kdy naleza. Ano nejvíce pták hnízda svá, dokud dostavena a vajíka snesena nejsou, s ve-

likou urputností a ruzdráždností ped sourodnými samci brání. Nenajdeš tedy nikdy, aby na jednom

hnízd dva párkové stavli, vyjma ten pád, že by jeden o druhém nevdl. Nebo jak mile sameek

sameka rodu stejného v svém revíru, kde hnízdo staví, spatí, tu i hned rozílen na nj se spustí,

a neustane krutá putka, až sameek cizí daleko zahnán jest. Skivánek, v tak nesmírné výšce št-

betající pojednou co stela dol se spustí, aby soka z oboru svého hnízda zahnal. To iní i pn-

kava « strnad, ano vbec ele vraboovitá, ptáci to z jara nejchytejší, na lep však v této své

vášivnosti tak zvaným chytáním „na strk" nejsnadnji k dostání. Pustíš-Ii totiž sameka stejného

drním s uvázaným na konci kídel lepovým proutkem (vjikou) na zem, tn kde jiný sameek hnízdo

dlá, ten v tom okamžení slítne na nj, a pilepiv se chycen bývá. Zdá se tato vlastnost spoívati

v jakémsi strachu o hnízdo a okolní výživu, anebo v žárlivosti z ohledu samiky.

A však limluva i zpsob, jakýmž onen páreek tch osm vlašovek o pomoc žádal, dá se

pece vyuajíli v jakémsi pokiku co následku pudu sdílnosti a obletování smutného párcka okolo

nedostavného hnízda. Jak jsem asto pozoroval, podobá se pokik ten jakési stejnozvuné trojsla-

bice „kikiry", jížto se vlaštovky svolávají. Uvádím zde zvláštní krákorání slepice, když má vajíko

snésti, nebo pi uzení dravce njakého, též pokik jiných pták, když se jim vajíka neb mláata

vyberou. Tak piletly pomocnice, a smutné obletováni páreka okolo hnízda je o dalším pouilo.

o se pak domnlých manželských mrzatostí týká, jsem toho mínni, že pouze jen od sa-

miky závisejí, která po vylíhnutí mladých po znova jak se íká do páru jíti bud chce, neb nechce.

Sameek aspo je vždy více dotíravý a nespokojený, nechce-li mu ale samika po vli býti, musí

bu nechati tak neb si vyhledati jinou. Zábavných takových manželských výjev nalézáme v hoj-

nosti v život domácích holub.

Vbec však pozorujeme u pták, které v jednožeustvu žijí, že po vylíhnutí se mladých, ano

již po snesení vajíek laskavost manželská ochabuje a zcela se v mláatech sesteuje, pokud tato

dosplá nejsou a potravu sama hledati neumjí. Dr. A. Fabián.

Jelen (ierlavn parohá).

Myslivecky popsán od F r. Spatného.

Jelen má sluchy (Lauscher oder Gehiire, uši, Ohren), svtla (Lichter, oi, Augen), slzníky

(Thranehohlen) , svétlomast (Hirschbezoar), kly (Hacken oder Grane, tupé, kulaté nárožní zuby,

stumpre, rundliche Eckzahne), parohy (Geweihe, Gehórn), kteréž mají výsady (Enden) po stran roz-

ložené (ausgelegt). Když jelen prchá (Hieht), leží parohy skoro vodorovn nad hbetem, když se

jelen staví Cegehrt), klade parohy naped. On má perle (^Perlen), malé to kulaté výrosty na paro-

hách, kýty (Keulen oder Schlágel), kelku (Blume, VVedel, ocas, Schwanz), žílu (Brunstruthe, das

máunliche Glied), bhy (Laufe, nohy, Fusse), spáry (Schaleu oder Klauen), dva spárky (Oberrúcken

oder Afterklaueu), nad spáry vzadu štítek na kýtách (Schild apl' den Keulen), as vybarvení (Fár-

bezeit). Jelen roní, shazuje, svrhuje, uráží parohy (der Ilirsch nirft das Geneih ab). Silný neb starý

jelen shazuje již v únoru a beznu, slabý (geriuger) v dubnu a kvtnu. Parohy se odlouí pod rží

(Bose) od punice (Bosenstock) a spadnou s hlavy, když se siln otesou vražením do neho. Bže

je nejdolejši kudrnatý kroužek na parohách, a punice je vysedlá kost srostlá s lebkou, na které

stoji parohy. Z punice vyroste chruplavitý hrbol (linorpelartiger Kuoten)
,
povleený chlupatým

lýím (Bašt), z kterého se zponeuáUla vyvinou za tvrt léta parohy s výsadami. V tom ase, do-
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kavad je mladší dil parohu mékký, nazývají se paliky (Kolbeu) a takový jelen palikár (Kolbeu-

hirsch). Když jsou parohy vysazeny (ausgereckt) , zaschne lýí , a Ijelen snaží se je stlouci (ab-

fe^en). Oby<;eju v noci tlue lýí o vtve mkkého díví a asto za jednu noc tuto práci skoni.

Silni jeleni vyvolí si k tomu silnjší kminky a dosálinou na n výš než slabí jeleni. Z toho se dá

souditi , zdali vytloukal na kminku silný neb slabý jelen. Po vytloukání mají parohy svtlošedou

barvu. Tato barva se promní pirozenou vlhkostí, kálením (Suhlen) v kalištích a úinkováním

povtí v tmavohndou barvn, a pozdji podrží jenom špiky výsad barvu bílou, ponvadž je jeleni

asto z bujnosti neb ze vzteku do zem vrážejí, což jmenují myslivci zahrávati, žertovati (scherzen).

Až do svatého Martina se jmenuje jelínek kolouch (Ilirschkalb). V 8— 9. msíci zaíná

paržky vysazovati, a v tom ase se jmenuje špiáek (Schmalspiesser). Když vysadí 6—12 palc

dlouhé pím špiky (Spiesse), jmenuje se špiák. V dvouletém stái shodí v kvtnu špiky, a vy-

sadí obyejn delší špiky, asto také vidle (Gabeln), totiž špiky s výsadami dole vyrostlými. Má-li

jelen na každém bidle (Stange) dv výsady, jmenuje se vidlák (Gabler, Gabelhirsch). V tetím roce

vyrostou mu na každém bidle ti výsady. Výsada blízko nad ríiží se nazývá cink, ceník (Au-

genende, Angensprosse), druhá je slabší a jmenuje se opirák (Eissprosse, Eisende), tetí výsada je

špika bidla. Jelen, který má šest výsad, jmenuje se šesták (Sechsendner). Pi ustanoveni (Au-

sprecheu) jelen se poet výsad bidla zdvojnásobí. Nacházl-li se na jednom bidle více výsad než

na druhém, zdvojnásobí se výsady na bidle, které jich má víc, a pidá se pi ustanoveni slovo ne-

rovný (ungeradV Má-li tedy jelen na jednom bidle 3 a na druhém jenom dv výsady, nejmenuje se

paterák (^Funfender), nýbrž nerovný šesták (ungerader Sech.sender).

(^Pokraováni.)

Nový dkaz oláieni se zem okolo sié osy.

Jest sice mnoho dkaz, jimiž obyejn dovozuje se otáeni se zem okolo své osy, žádný

však z nich není takový, aby nás o tom pesvdil jednoduchou zkouškou. Takový makavý dkaz

podal nedávno v Paíži Leon Foucault nad míru dmyslnou, pi tom však velmi jednoduchou

zkouškou s pohybujícím se kyvadlem.

Na nejvyšším míst jednoho klenutí upevnil se silný kus kovu co zavšadlo kyvadla. Ty-

íce kývadelni byla z ocele a 4 sáhy dlouhá. Na dolejším svém konci mla tžkou mosaznou kouli,

jejíž tižnik pimeným kováním piveden byl práv do jejího stedu. Z koule dol vyniká špice,

která se považovati mže za prodlužek tyíce. Má-li se zkouška díti, musí kyvadlo pivedeno býti

z rovnovážného svého položení, což stane se nejlépe tím, že se obejme koule motonzem, jehož druhý

konec pipevni se ve skrovné výšce nad podlahou. Dle délky molonze mže se libovoln mniti ve-

likost kyv. Jak mile se koule v tomto položení usadí, pepálí se niotouz kdekoliv, tak že klika

spadne a kyvadlo toliko tíže poslušné pohybovati se zane. V krátce lze pozorovati, že plocha, ve

které se kyvadlo kláli, se otáí. Špika koule kývadelni uchyluje se vždy více k levici pozoro-

vatelov ve smru horizontálního komponentu zdánlivého denního pohybu nebe, což dá se vysvtliti

jediné otáením se zem okolo své osy.

Doslýcháme, že i v Praze má býti uinna taková zkouška. Professor Jelínek, který pi

píležitosti schzky pirodozpytecké ve Wiesbadenu pltomeB byl pednáškám o tomto pedmtu,

chce zkoušku tuto co nejdíve uiniti v starém kostele sv. Mikuláše na Starém mst, pi emž bude

se každý na své oi moci pesvditi o otáeni se plochy, v níž se kyvadlo klátí, a následovn též

o otáeni se zem okolo své osy.

Zevrubnjší vysvtleni této zkoušky podáme pozdji.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Kailov ulici . 188 v Praze.
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O kamenném a hndém uhlí, zvlášt v Cechách.

Od Jana Krejího.

€ I á II e k druhý.
III. Povaha kamenného uhlí.

Pedeslav všeobecný popis kamení, z nhož se vrstvy útvaru kamenouhelního sklá-

dají, obrátím nyní pozornost k oné látce, která útvaru tomuto nejenom jména, nýbrž

i vysokou cenu jeho v ohledu prmyslu a národního hospodáství dodává, toliž ke k a-

mennému uhlí, íili k zuhelnCným zbytkm dávno zahynulého rostlinstva, jehožto

kmeny, stonásobn nahromadné a v celistvou hmotu stlaené, nejdležitjší vrstvy

v uhelném útvaru tvoí.

Až do nynjší doby obracoval více prmysl, nežli vda svou pozornost k to-

muto palivu, a rozdlil je podle rozdílného zpsobu, jak se v ohni chová, na Ii druhy,

totiž na anthracit, na kamenné ili erné a na hndé uhlí. Také pírodo-

pisné ustanovení souhlasí s lmilo hlavními druhy, akoliv se mezi nimi vyskytují ne-

síslné odrdy, kterými se pechod jednch do druhých prostedkuje.

Tyto ti druhy uhlí objevují se totiž v rozmanité ryzosti. Nkdy jsou docela

isté a zanechávají jenom nkolik procent popele, jindy ale obsahují mnoho pimíšenó

neholavé látky, jmenovit lupku, a mní pak nejenom cenu uhlí, nýbrž i zevnitní po-

vahu, barvu, hutnost atd. My sob pi popisu vezmeme za vzor vždy isté odrdy.

istý anthracit ili bezdehetné uhlí pedstavuje látku celistvou, ernou, s le-

skem polokovovým, lomem lasturnatým, a tak pevn souvislou, že se vyleštiti dá. istý

anthracit obsahuje asi 93% uhlíku. Hutnost v porovnání s vodou obnáší 1,36— 1,40.

Prášek tohoto uhlí jest vždy erný. Nepoznáme-li ostatn tento druh uhlí dle zevnit-

ních vlastností, poznáme jej zajisté hned, jak mile chování se jeho v ohni pozorujeme-

Anthracit zapaluje se nesnadno, hoí modravým plamenem a rozšiuje zápach, ve kte-

rémž se síra vždy silnji prozrazuje, nežli v ostatních odrdách uhlí. Anthracit hoí

pomalu, úlomky vybuchují asto, nepromují ale svj tvar ; modrý plamen zmizí, když

hoení více pokroí. Úlomky pokryjí se pak popelem, a neni-li tah silný, shasne

oheii, zanechaje veliké množství strusek. Toto nesnadné shoení jesti píinou, že mimo

7
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severní Ameriku, kdežto se anihracit u velikém množství vyskytuje, k topení málokdy se

potebuje. Odrdy jelio vyskytují se ostatn poídku mozi vrstvami kameiiiiélio ulili,

do nhož tak pecházejí, že nkdy není možno, tyto dva druhy ulilí od sebe rozeznati.

Obyejn se mezi kamenným uhlím vyskytuje vláknitý anihracit, složený z vláken

tenkých, od sebe dlitelných, a podobající se ponkud devnému uhlí, akoliv nemá

s ním mimo vláknily sloh nic spoleného.

V útvarech starších nežli kamenné uhlí, k. p. v útvaru Devonském, vyskytuje se

anihracit výhradnji, tak k. p. v Irsku, v Americe. V Cechách objevuje se takový útvar

s anlhracilem na jižním kraji Budjovické roviny, a jest u vesnic Oselna a Lhotic dolo-

váním odkryt. Útvar tento skládá se z pískovc šedých, rudošedýcli a zelenav šedých,

více drobno- nežli hrubozrných, a dosti kolmo zapadajících. Vrstvy tyto stídají se se

slojemi lupku bez otisk, a v tomto leží zase slabé vrstviky antliracitu, vše dohromady

na 5 si. mocnosti. Anihracit Lhotícký jest ale velmi neistý, a jak zkoušky ukázaly,

nehodí se k topení, proež se od dolování opt upustilo.

Kamenné ili erné uhlí jest mnohem obyejnjší a tedy mnohem didežiljší

nežli anihracit. V pírodopisném ohledu nedá se kamenné uhlí tak snadno ustanoviti,

ponvadž obsahuje náramné množství odrd.

• Vzorem kamenného uhlí mžeme jmenovati mastné kováské uhlí, které, je-li

isté, ernou aksamitovou barvu má, kehké jest a 1,27—1,30 v porovnání s vodou

váží. Uhlí toto obsahuje 80—85"/,, uhlika.

Zvláštním zpsobem se chová v ohni. Na rošti zapálené hoí snadno, ba i ve

volném vzduchu, plamen jest bílý, dlouhý a vyvinuje silný kou; úlomky promují pi

hoení svou podobu, nadýmají se, splývají a celá hmota se konen slejc. Hoení po-

krauje neustále, až se všechno v popel promní. Je-li plamen velmi živý, jako n. p.

v kováské výhni, roztaví se konen i popel a promní se v skelnatou strusku. Uhlí

takové hodí se jmenovit k dlání tak nazvaného koksu, který není nic jiného, nežli

vypálené uhlí, z nhož látky, které se v plyn promují, vypuzeny jsou, lak že uhlík

takka seslednjší v nm zstává. Koks jest mnohem lehí nežli kamenné uhlí, po-

mrní váha jeho obnáší 0,60—0,70. Na povrchu a uvnit objevuje mnoho bublin, které

povstaly vyvinujícími se plyny, oslairií látka jest celistvá, jako skelnatá, na hranách

úlomk ostrá.

Koks pipravuje se bu ve zvláštních hranicích Cmilirích), bud v pecech, anebo

také zstává v železných kelýmkách pi dobývání plynu k osvtlování. Upotebení jeho

v železniclví jest pedležité, ponvadž se rudy jenom koksem tavili dají.

Vzorní tato odrda kamenného uhlí není ale práv nejobyejnjší, nýbrž vysky-

tuje se jenom v jednotlivých pruhách mezi hubenjším a sušším uhlím, které

v útvaru našem pevládá. Hubené ili suché uhlí poznává se již podle své mdlejší

barvy. V ohni má sice laké dlouhý, bílý plamen, ale neslévá se a nespéká, jako pe-

dešlá odrda. Zárove s touto pevládající odrdou vyskytují se u nás po rznu ješt

nkteré jiné zpsoby uhlí, z nichžto nejznamenitjší jest pružné listnaté uhlí.

Uhlí loto nemá velikého lesku, barva padá do šedá a hndá, sloh jest velmi tence bi-

dlinalý, skoro listnatý, jednotlivé listy pružné jako tenké odštpy devné. Veliké

množství otisk provází toto uhlí ; v nmž objevují se asto velmi zeteln na plochách

rozštípáním povstalých. Uhlí toto hoí dobe a zapaluje se již na svíce, plamen jest

veliký, svtle žlutý, siln adivý, j^ako ^ pochodn; na ohništi ale nespéká se, nýbrž
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zanechává kusy vypálené v nepromnné podob. Pamlihodiié tolo uhlí nalézá se ja-

kožto '/„ si. mocná vrstva nad obyejným suchým uhlím v nejhoejší sloji Rakovnického

útvaru. Vyslovil jsem již v pedešlém lánku domnCnku, že nejhoejší vrstvy tyto snad

k Pcrinskéniu útvaru pipoítali se mohou, v emž tím více potvrzen jsem byl, naleznuv

v tomto lupcnalém uhlí u Kounové nedaleko Krušovic stopy rybích šupin a zubíi, které

s Permskými rybami ponékud souhlasí.

Krásná anglická odrda, candle coal , totiž svíkové uhlí, nevyskytuje se v Ce-

chách. Jest to uhlí lesklé, erné, které v podlouhlé roubíky so vyštípali dá, jichž užívá

se v An^ii v chatrích chudých lidí k osvtlování.

Rozumí se ostatn samo sebou, že mezi mastným kováským a suchým obyej-

ným uhlím mnoho pechodních odrd se vy.skyluje. Vzorem tchto pechod jest uhlí

polomastné, zvlášl u Svaloovic nedaleko Náchoda, u Rušlhradu a u Liblína se vysky-

tující. Uhlí loto spéká se na ohnišli napolo a hodí se proto zvlášt dobe k topení

svtnic, ponvadž, jako kováské spékavé uhlí, dlouho teplo drží a pece rošt tak silné

nczacpává. I tolo uhlí dá se v koks promnili a bezpochyby bude základem píštího

racionálního železniclví, až totiž také u nás železo koksem se dobývali bude *). Ro-

zeznání všech tchto odnld dle pírodopisných znak jest ale nesnadné. Barva prášku

ili lak nazvaný vryp podává nkdy užitené poukázky. Anlhracitové a hubené uhlí má

totiž erný prášek, kdežto kováské uhlí nkdy hndý vryp ukazuje. Ale tyto poukázky

nejsou jisté, nebof asto objevuje také kováské a koksové uhlí erný prášek.

Aby se povaha uhlí dobí-c posoudila, musí se s každou odrdou zvláštní zkouška

vyvésti. Má-li uhlí k topení pod parním kollom slo.ižili, musí se vyskoumali, mnoho-li

vody jedním centem v páru se promnili dá; má-li k dobývání plynu sloužili, vyskoumá

se množství plynu, které se z centu vyvinuje ald. Pi takových zkouškách musí se na

všechny okolnosti ohled bráti. as jest jedna z nejdležitjších okolností, a nkteré

kamenné uhlí považuje se jenom proto za lepší, nežli jiné, které vtší teplo vyvi-

nuje, ponvadž rychleji hoí a v daném ase vlší množství pái^ pipraví.

Sloh kamenného uhlí jest vbec vrstevnatý. Pelomí-li se kus uhlí, pozoruje

se na píním lomu obyejn mnoho soubžných ern lesklých pruh, stídajících se

s mdlými vrstvami. Lesklé pruhy skládají se z istjšího uhlí a obsahují sotva 2"/o po-

pele, kdežto mdlé vrstvy 8— lO^/o hlinitých ástí obsahují. Kamenné uhlí jest tedy tím

istjší, ím více v nm lesklé pruhy pevládají. Mimo plochy, které se vrstevnatosli

utvoily, pozorují se ješt etné kolmo stojící a kižující se rozpukliny, které když pe-

vládají, rozpadnuli kamenného uhlí v jednotlivé kousky za následek mají. Na tchto

plochách objevuje se nejaslji kyz, nkdy i leštnec, a zdá so že povstaly následkem

vyschnutí pvodn mokré uhelné látky. ím istjší uhlí jest, tím více kolmých rozpu-

klin obsahuje; neisté odrdy bývají mnohem souvislejší.

Jest ledy litovati, že v uhelnách našich drobné loto uhlí dostaten se nespolc-

buje, anof by se ho k dobývání plynu, k dlání koksu ald. výborn použili dalo. Mže
se mi ovšem namítali, že toto uhlí kupc nenajde, ale malá píprava by cenu jeho za-

jisté zvýšila. Nechf se dlají z drobného uhlí cihly. Vezmiž so toliž deliet, pi dobý-

vání plynu nachytaný, ten smíchej se s drobným uhlím, ímž promní se v jistý zpsob

*) U Radnic staví, jak do-slýcháme, pau hrab Zdeuk Slerulierg vysokou pec, v níž se železo

koksem Badníckým taviti má.
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malty, která se pak vtlaí do forem a vysuší. Uhelné cilily lak pipravené poskytnou

výborné palivo, a najdou zajisté vdCných odbratel.

Co se luebního slouení minerálního paliva dolýe, pevládá v nm uhlík nad

ostatní prvky znamenit.

Všeobecn nalézá se v nm vedle uhlíku ješt vodík, kyslík a nco dusíku.

Luební zkoušky ukázaly, že i tu pijmouti se mže trojí druh; totiž erné, hndé uhlí

a rašclina; nebot u každých z tchto druh jest luební slouení jiné.

Nejdležitjší práci v tom oboru uveejnil francouzský chemik Regnault r. 1837.

V následující tabuli jsou nejhlavnjší výsledky jeho sestaveny. Aby byl pehl«d lehí,

odtáhl se popel, který u kamenného uhlí 2 — 8% obnáší, od vypoítaných prvk.

Jméno
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z vtšího riílu hubené uhlí. Y Belgii a jmenovit v Anglii, kde se mastné uhlí dobývá,

bývají nešfastiié výbuchy, jiniižto mnoho horník Ziihyne, došli obyejné. Týž plyn to

jest, který u behu Kasiiického more blíž msta Baku z dulin zem vystupuje a pro-

slulá ohnivá zidla tvoí.

Jak povstává tento plyn ? Byl již pi tvoení kamenného uhlí uzaven, nebo vy-

vinuje se neustále z této uhelné látky? Tato otázka není ješt dokonale rozhodnuta;

porovnáme-li vsak s lim vylvoení tohoto plynu umlým zpíisobem, totiž deslillací, míi-

žeme se domyslili, že povsiává neustále zponenáhlou luební promnou kamenného

ulili, jejížto výsledek konen by byl íislý uhlík. Mžeme si pedstaviti, že uhlí, když

se z prvopoátku pískem zasypalo, mkkou, k rašelin podobnou hmotu pedstavovalo,

která pod ohromným tlakem zponenáhla se rozluovala a vysychala. Pijdeme pnk

k lomu náhledu, že se uhlí takka bez ohn destillovalo, ponvadž stejné výrobky u hor-

kého deslillování se objevují. Plyn, jímžto se msla nyní osvtlují, není práv nic ji-

ného, nežli uhlovodík z kamenného uhlí ohnm dobytý.

1'hlinatka (Kohlensáure) objevuje se v eských uhelnišlích mnohem oby-

ejnéji, nežli uhlovodík. Plyn tento nenalézá se ale v kamenném uhlí, nevypluje jeho

dutiny, nýbrž zdá se teprva vyvinovali, když povrh uhlí se odkryje a s povtím se

stýká. Uhlinalka neine se z uhlí praskotem, nýbrž nahromauje se nejradji v sta-

rých opuštných místech, na nichž vzduch prvanem nebyl obnoven. K lakovým místm

mže se horník jenom š nejvtší opatrností pibližovati, do starého šachtu spustí na-

ped kahan, nebo do starého místa strí na tyce nejdíve svllo, a shasne-li tam, ne-

mže dále se odvážiti ; nebof v uhlinatce udusí se plamen i lovk. Vyvinování uhli-

nalky jest z\lášl v takovém uhlí hojné, které se na povtí snadno ruší a siln hoí.

Zaheje-li se na nkterých místech uhlí samo sebou, vyvine se tam uhlinalka velmi

siln, a za krátký as, pes noc mže vyplniti celou šachtu ; nebof jsouc tžší nežli

vzduch, zstává dole leželi a vystupuje teprva, když všechny dolejší místnosti naplnny

jsou. Doly takové jsou pak neschdné, až se prvanem škodlivý plyn vyžene. Máme

v echách bohužel mnohých píklad, že neopatrností v takových okolnostech mnoho

lidí zahynulo. Vyvinováni uhlinatky vede nás k nejpodivnjšímu úkazu v slojích ka-

menouhclných : k zapálení jejich samých sebou. Úkaz tento jest dosaváde velmi ne-

dokonale vysvtlen.

Nahromadí-li se toliž, bud v stole, bud venku na hald, což se asto s menšími

odpadky stává, zaheje se toto uhlí zponenáhla, vydychuje ze sebe veliké množství

uhlinatky a zapálí se konen samo sebou. Úkaz tento ídi se dle povahy uhlí. N-
které uhlí nezapálí se nikdy samo sebou, nechf si dosti dlouho leží v teplém a vlhkém

povtí (kteréž se zapálení podporovati zdá^, jiné ale již v malém množství se zahívá

a zapaluje. Myslilo se druhdy, že hlavn kyz jesli píinou tohoto úkazu, naež k. p.

kyzonosné sloje u Votvovic poukazovati se zdají a kdežto skuten stará sloj jedna se

zapálila ; vyskytuje se ale uhlí, které kyzu nemá a pedce velmi rychle se zapaluje.

Též hndé uhlí se zapaluje, a sice mnohem rychleji nežli irné ; mámef v Ce-

chách množství vypálených uhclnišf u Teplice a Karlových Var, v Lužici u Žilavy,

v Uhích u Šoproii atd. To práv zdá se ale poukazovati na to, že jen to uhlí se

zapaluje, které na vzduchu rychle se rozkládá. Ovšem bývá hndé uhlí bolialší na kyz,

nežli erné, ale v porovnání s erným rychleji zvtrává i bez kyzu, lak že rušení to-

hoto neroslu mže býti jenom následkem, nikoliv ale píinou tohoto úkazu,
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Jestli se uhlí v dole zapálilo, nezbývá jiného prosledkii, nežli silným prflvanem

vzduch vysušili a oberstvili, spolu ale nejvíce zahátd uhlí odstraniti. Zazdí-li se zaháté

uhlí, jak se aslo stává, pevnou zdí, nebývá tím spomoženo, uhlí ruší se dále a doutná,

jakoby v sob samém kyslíku potebného nalézalo.

Rušení kamenného uhlí nemá ale vždy ohe za následek, nýbrž asto se jenom

rozpadne, rozkouskuje a vodou odplaví. Z toho pochází, že uhlí na svých výchozích

koncích skoro úpln vyhlazeno bývá. Voda, z povrchu zem do vnitku vnikající, bývá

nejhlavnjší píinou tohoto rušení, nebo jednak uvoluje souvislost ástek, jinak pi-

vádí neustále vzduch do podzemních hloubek, který rušení prostedkuje.

Z tohoto rušení pochází též, že uhlí, které dlouho na haldách leží, zponenáhla

se kazí. Nejlepší jest erstvé uhlí; slaré, dlouho na povtí vyleželé, stává se nkdy
ziiplna neprodajiiým. Není tedy dobe, veliké zásoby kamenného uhlí nahromadili, ný-

brž tžení musí se ídili vždy zrovna dle odbytu.

V. P li v o d li a m e n n é h o ulil í.

Jesti na bíledni, že kamenné uhlí z promnných rostlin povstalo. Nebo množ-

ství otisk, pechod anthracitu do erného, toho do hndého uhlí a rašeliny, jakož i stopy

ústrojného slohu, které se v uhlí samém vyskytuji, podporují dostaten tento náhled.

Jiná otázka jest ale, jak se rostlinstvo v tak velikém množství nahromaditi mohlo, že

nyní celé mohutné sloje tvoí. V ohledu lom vyeny byly dv domnnky, z nichžto

první tvrdí, že rostliny v útvaru kamenouhelném byly naplaveny, druhá pak zase, že

rostliny tyto na svém míst pvodn rostly. O podstat jedné a druhé domnnky bylo

již mnoho hádáno, zdá se ale, že ob mají stejné opravném'. Nebo akoliv domnnka

naplavení na naše* eské kamenné uhlí obrátiti se nedá, shoduje se pedce s uložením

uhelných sloj v jiných zemích a v jiných útvarech, jakož se slabé vrstviky uhlí v na-

šem kídovém útvaru hlavn z naplavenin odvozovati mohou.

Ze ješt podnes znamenité spousty díví ve velikých ekách se odplavují a da-

leko od svého pvodního stanovišt bud na pobeží moském nebo u dalekých ostrov

usazují, jesti známý údaj. Nebo nahromadní takového diví v ekách severní Ameriky

a Sibirie náleží k obyejným úkazm. Island, Spitzbergy, Labrador a Gronie zaopa-

tují se dostaten naplaveným dívím, uneseným moskými proudy. Mžeme ale snadno

se domysliti, že eky pravké mnohem mohutnjší byly nežli dnešni, a že tedy napla-

vování odtrženého díví ješt u vtší míi'e vykonávati se mohlo. Takové-li naplaveniny

pozdji pískem a hlínou se zanesly, pipravily se tím do okolností, v nichžto se v ka-

menné uhlí promniti mohly. Dejme tomu, že takové pípady u oustí jediné eky n-
kolikráte se opakovaly, a obdržíme tím celé souvrství, složené z pískovc, jíl a sloj

uhelných, lak jak je v pírod nyní nalézáme. Že ale vrstvy díví tak naplaveného ve-

likou pravidelnost ve svém uložení, jakož i všude stejnou mocnost nejeví, nýbrž že a-
sto nepravidelné nahroniadniny, zvlášt na jistých místech silné, tvoili musí, vysvitá

samo sebou z pvodu jejich. To skuten nalézáme u jistých pomoských útvar v

Anglii, Bcjoij, Americe atd. Kamenouhelné sloje jsou lam dle mocnosti velmi nestejné,

na mnoho náhle rozšíených kus rozdlené, tak že mimovoln upomínají na hromadu

ped hrází jistou naplavenou. Pro vtši díl uhelných sloj musí se ale druhá domnnka
pijmouti, totiž že rostlinstvo, z nhož povstaly, na tom míst rostlo, kde se sloje utvo-

ily. K Inkovým slojm náležejí jmenovit eské a vbec všechny sloje, které v stejné
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mocnosti po velikých prostorácli rozšíeny jsou a v podložených vrstvách lupek skarao-

nlinami (zvlášt Sligmariemi) naplnný objevují.

Nesmíme se ale domýšleti, jakoby snad pralesy na tchto místech byly zkáceny,

naplavenou hmotou zasypány a v kamenné uhlí promnny bývaly. Neb rostlinstvo ka-

menného útvaru nepedstavuje kmeny k dnešním lesním stromm podobné, nýbrž ba-

henní a pobežní šfávnaté, duté lodyhy, které na místech bahnitých z moe neb slad-

kých vod vystouplých bujnly a jako rostliny na dnešních rašelinách se vyvinovaly.

Kamenné uhlí povstalo tedy z vtšího dílu z pravkých rašelin. Z bahen na mnoha

tvereních mil rozšíených vyrstaly nejdíve šfávnaté, mnohoramenné a lezavé kmeny

CStigmarie), mezi nimi vystupovaly v hustém seadní velikánské lodyhy plavuovitých rost-

lin (Kalamity, Sigillarie, Lepidodendra) a nesíslné množství kapradin. Jedno pokolení

povstávalo na druhém, jako v dnešních rašelinách, a to se mohlo po celá tisíciletí opako-

vati. Ryzost uhelné látky, nepetrženost a stejná mocnost sloj, kolmo stojící kmeny,

jakož i (jmenovit v echách) obstoupení útvaru vyššími horami, poukazují jedin na

tento zpsob pvodu uhelných sloj. Byla-li pak zarostlá krajina opt na delší as za-

topena, pokrylo se rostlinstvo vrstvami naplaveného písku a hlíny, až se opt nové bahni-

sko vytvoilo a bujný zrst opt je pokryl. Proto obsahují jmenovité lupkové vrstvy,

bezprostedn nad uhlím uložené , veliké množství porzných , z nejbližší pevniny od-

tržených rostlin, proto zdají se útvary kamenného uhlí v echách a sousedních zemích

tvoiti ostrovy, které, málo nad okolní vodstvo povýšené, as od asu se ponoovaly a

opt nad hladinu vystupovaly.

Dkladnjší náhled obdržíme v tuto vc, poohlidneme-li se nyní po etných sto-

pách zahynulého rostlinstva v útvaru tomto. Poznání a porovnání tchto zbytk dávno-

vkosli s nynjším zrstem oteve nám pak vtší rozhled a poved* nás blíže ku po-

znání Csikálníeh pomr, které v dob kamenouhelní na zemi panovaly. Popis tento za-

necháme si k píštímu lánku.

Klíeni.
Sepsal Em. Purkyn.

Když semeno zouplna dozraje, což se vždy spolu s dozráním plodu stává, rostlina

uiateni do svta je vyžene. Nastane rozsívání. U rostlin totiž, které lovk nemlátí,

aniž \7sívá, semena sama na rozliný zpsob obálek a jiných ástí, jimiž k rostlin

pipevnna bývají, se sprostí a blíže neb vzdálenji od matky své sídla svá v zemi hle-

díijí. Nkdy celý plod zrnka zavírající od kmene odpadává, jak to s našimi jablky a

hruškami bývá. Jist mnohý pod jablonm ložící, an okolo nho zralé ovoce se hmotem

s vtví jedno po druhém padalo, nemyslil, že jablo tím nikterak nechce nás jablky pro

vánoce obdarovati, nýbrž že svá semena rozsívá. Tehdáž semeno ekati musí, až plod

docela shnije, tato trplivost ale odmuje se tím, že shnilé ovoce semenu úrodnou, hno-

jenou pdu poskytuje. Také to velmi dlouho netrvá, až jablko shnije, což kaídý ze te-

ná již zkusil, ncchal-li zralé jablko njaký as na vlhkém míst ležeti. Než u jiných

zas rostlin ani té malé trplivosti pro semeno potebí není. Plod obyejn již na rost-

lin se rozpukává, a asto timlo rozpukáním semena se vyhazují. Nevymršli-li se ale

zrno tím zpsobem, luf mnoho jiných sil ješt v pírod bytuje, které zaatou práci
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dokonují. Vílr násilnou rukou vše odnáší, co plodného na rostlin, ba rodící bylinu

samu zláme a s sebou valí po zemi. Déšf vyšpláchá otevené plody a zrnetko dol

k pd smyje. Ptákm, když na vtvích a na rostlinách sedí, a bedliv každé zrno

zobáky nabodají, asto nco pod stl a na zem padá, ano nkterá semena, jako n. p.

semena skoice, klíí jenom tenkráte, když prvé od pták sežrána byla. Jiná semena

zas, jak jsme jedno z nich v pedešlém lánku (Tab. IV. Fig. 7) vypodobnili, jsou vlásky

a pírky opatena, v nichž vítr se chytaje daleko je zanáší. Než pedce z nesíslného

množství semen, jež rostliny rodí, nejvtší ást zahyne bez klíeni. Makový plod rodí

tolik zrnek, že kdyby z každého zase vyrostla rostlina a loto vyšívání a vyrstání jen

ti léta trvalo, celá zemkoule makem by pokryta byla.

Pozorujme ale tcJ semeno, tím neb oním zpsobem do pdy pišlé. U nkterých

semen bychom velmi dlouho ekali museli, až by se klíek njaký ukázal, nebot žalud,

semena palem, jako datlové zrno nebo kokosový oech, potebují léta, než ze zem vy-

rážejí. Jiná semena, jako bob, hrách, jemen, oves a t. d., po nkolika dnech již ko-

ínek svj na potravu vysílají. A však i stejná semena jinde dlouho v pd leželi mo-

hou, jsou-Ii jen proti vod a vzduchu chránna. Vykopá-li se hluboký píkop, Iebas na

jaro, kde možnosti není, že by ješt semeno njaké s rostlin spadlo neb vílr je zanesl,

pece strany pikopu brzo klíícími rostlinami se pokryjí. Ony rostliny povstaly ze

semen dlouho v hluboké zemi spavších, které ale motyka, na povtí a do vlhké zem
je uvedší, ze sna probudila. Proež lakó všecko obilí v suše zachovali se musí, nemá-li

klíiti, nebof zrnko velmi snadno se ze sna probudí , zvlášt když do píliš tvrdých a

tlustých skoepin zahaleno není. Jest totiž u semena od asu ouplného dozrání až

do klíeni vzrst jen zastaven. Kelní rostlinka v nm zavená již rsti musela od asu

kvtu, než tak krásn co samostatná budoucí rostlina se vyvinula, i ráda onu práci dále

vede, poskylne-li se jí píznivé píležitosti. Od rostliny, na které sím dozrálo, nemá ono

již nieho oekávali; vždyf nejlepší její šávy vyssálo. Proto ji opustí a hledá si pokrm

v zemi. Pokrm, jenž v zemi se nachází, jest pedevším vlhkost, a tudy také semeno

klíí, dáme-li je jenom do vody. Uime to, abychom hlavní výjevy klíeni pozorovati

mohli.

Semena bílkem opatená, jako n. p. pšenice, jemen a jiná, chovají v sob klíek,

jako do nádobky, hnojenou zemí opatené, vsazený. Bílek (Fíg. 8. a Tab. IV.) ,
jak jsme

v pedešlém lánku pravili, u obilních semen složen bývá ze škrobu a obkliuje rostlinku.

Voda bílek zmkuje , klíek škrob do sebe ssaje i roste a roste, až zastoupí místo

bílku. Vezmeme-li semínko led do ruky, ukáže se nám mkké, tak že je mezi prsty roz-

tlaili mžeme, což by se nám se suchým zralým nebylo podailo. Má-li se kel led

ješt zvtšovati, nepjde to jinak, než roztrháním obálky semenní. U semen, kde bílku

není, jak se samo sebou rozumí, není potebí do klíeni onoho asu. Bobový kel

semenní již za asu zrání lusku více a více bílku, co tehdáž v zásob ml , do sebe

vssál a tedy zralý bob neb kaštan ve svých velkých kelních listech všecky ony krmné

látky chová, an koínek a pírko neb poupátko semenní ješt v nejskromnjší podob se

nalézají. Hrách a bob jest po dozráni svém lak daleko v klíeni jako pšenice, která

asi den ve vod neb v zemi ležela. Když led krmící látky rovn rozdleny jsou, za-

ínají se po celém zárodku hlavn v buiikách kelních list promíiovali, a pak nejvíce v

koínku. Škrob se rozpustí a slouží ku potrav a vzrstu, koínek pak pomalu se pro-

dlužuje a zvtšuje, až obálku semenní prorazí.
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Již u zralého bobu a bráchu pozorujeme koínek (Tab. IV. Fig. 1.) v podob

malého ocásku k semenu pilehajícího. Jsou tam též obálky semenní vždy nejtenši, pro-

nikání koínku málo stžující. U bobu do vody vloženého pozoro-

vali mžeme, jak každou hodinou ocásek tento víc a více se napíná,

až konen vypuí. Koínek až posavádc jenom na outraty látek

v kelních listech nahromadných rostl, jak mile ale vypuil, sám po-

máhá rostlinku živili. Rychle se vrtá mladý koen hloub do pdy, a

ssaje co mu nejbližší hrudiky poskytují. Ve vod nedá se bažení

koínku dolil lak pozorovali, slríme-li ale bob do zem, tak že ko-

ínkem tvoený ocásek nahoru strmí, brzo pozorujeme, jak koínek

vyrážející se skroutí, až svého pirozeného smru, totiž prosto dol,

dosáhne. Na devorytu Fig. 1. r.) Obrázek náš vypodobuje bob /

klíící, u kterého kelní listí (Fig. 1. c) jen málo teprv z obálek (T) vy-

hledají. Neníf ale všecko to, co v našem obrázku od semena dol

sáhá, samý koen. Polovice toho jest již kmen rostliny. Pi vzrstu

totiž zem nad semenem okrouhlému , velikému bobu vetší odpor

nastavuje, než dole špiatému koínku. Vzrslánim kmene tedy ko-

en hloub se tlaí, an ješt nemá síly semeno s kelním listy nahoru vyzdvihnouti

Fig. 2.

Než

koínek brzo postranní koeny žene, (Fig. 1. r 2)

jimiž se více v zemi upevuje. Ted má kmen

dosti podpory i baží nahoru jako koínek do hlu-

biny , až prorazí zem a semeno na svtlo denní

vynese. (Fig. 2.) Mezi lim ale i kelní listy obálek

se sproslily, rozložily se na ob sírany, a u pro-

sted nich poupálko kelní cFig. 2.) Ustky svoje

zvtšujíc výš a výše vzrostlo. Ted již vzrst na

všecky strany stejn pokrauje. Koínek roste

hloub a více postranních koínk do pdy vysílá

CFig. 2. r 2), které spolu rostlinku upevují a po-

krm ze všech stran pinášejí. Kmen roste výš a

rodí nové listi, tak že po nkolika dnech již zna-

menité velikosti dosahuje.

Jinak to jest u pše-

nice a jemene, vbec u všech

trav. Tu také nejprve koí-

nek se jeví, ale koínek ten

již jest postranní koen. Tab.

IV. v pedešlém lánku pedstavuje semeno jemenné, v prezu rý-

sované. Koínek (r) a kelní list (c) na oné figue , ledy ve Fig. 3-

též literami r a c naznaeny jsou , a vidt, že zstávají v kelních

obálkách (/) tekovanou árou naznaených. Z koínku (Fig. 3.

)•) vypuí postranní koen (r 2) , a z kelniho lislu ("cj hned

pírko proráží (/) Ve Fig. 3. též v prezu vypodobnné ukazuje

se, jak poupálka obilí a jiné podobných rostlin, trav, palem a lilií

jsou sestavena. Neleží toliž, jak u poupálek strom našich též i

Fig. 3.

//
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bobu a jinýcli rostlin, jeden mladý list nad drubým jako klapky, nýbrž trfí jeden v dru-

hém (Ficr. 3. f f^ f^ f*). Když jeden list vyrostl, druhý dole vyrazí v podobé

špiky, a vezmeme-H do ruky njakou trávu, spatíme, jak jeden v druhém trií a mladší

od staršího dole obklíen jest. Než lístky klíících se rostlin na svtlo vyrazivší také

z jiné píiny pozornost naši k sob vábí. V semínku zralém i velké kelni listy i

lístky pírka byly bílé, málo rostlin, jako n. p. javor, má pi-ižloutlé pírko. Na svtle

ale lístky rychle sezelenají. Ouinkováním totiž sluneního tepla škrob i jiné látky v

bukách rostlinních se promují a tvoí malá zelená zrnka, která pro nesíslné své

množství a przranost bunk celé rostlin zelenou barvu dávají. Mžeme si promnu tuto

luební asi takto myslili, jak modrý šátek na slunci barvu mní. Rostlinám dává slunce

zelenou barvu, tak jak ji šátku bere. Necháitie-li v tmavém sklep semena klíili, rost-

linky z nich vyšlé budou bílé a leprv na svtle sezelenají. Jen dv z našich rostlin

již v semen mají zelené semenní poupátko neb pírko, brslen totiž a jmlí rostoucí na

stromech, 2 kterého lep na pláky se zhotovuje. U ostatních po vyražení ze zem zele-

nost se jeví. Pi nastávající zelenosli kelní listy vždy nejtmavji se barvi, nejmladší

listy poupátka vždy prvé bílé, potom žluté a na konec teprv zelené bývají. Kelní listy

již sezelenalé zponenáhla chadnou i opadají, a s nimi všecky upomínky na stav se-

menní zmizí. Rostlinka již více mén podobá se své matce.

Ješt teba se zmíniti o nkoliko rozmanitostech v klíeni jednotlivých rostlin. Zde

ondy stává se u dikotyledon , totiž u rostlin s dvma kelními listy, že rovnž jako

monokotyledony (rostliny s jedním kelním listem) ony kelní listy v somenních obál-

kách zanechávají, astji ale, že kelní listy, akoliv ze semena vypuí, až na svtlo

nepronikají a tedy jen pírko na povrchu zem se jeví. U dubu zase vzrstající kelní

listy skoepinu žaludu vyzdvihují a jako epiku na sob nosí, až ji vyrstající pírko

odstrí. U tešní a u švestky, jejichž pecky ješt tvrdší skoepinu mívají, tato skoepina

vzrstáním klu ve dva díly se rozpuká. Místo rozpukání, tak nazvaný šev, již jest nazna-

ené a práce semínku lehká. Javorové kelní listy (Tab. IV. Fig'. 9. c) jsou v semínku

mnohonásobn složeny. Zaíná-li se semeno klíiti, záhyby listv kelních se vyrovnají a

semenní obálku od sebe odstrkují, jako motýl pupu svými kidly. A tak si vbec ped-

stavme semeno jako motýlka, který málo ješt od své budoucí formy maje v pup spí,

až teplota jarní ho probudí. Kel semenní, jak mile zima luhy opustí, šíí a narovnává

se v své ouzké komrce, až ji prorazí a co krásná rostlina na svtlo slunení vystoupí.

O dalším se vyvinování rostlin a jich kvtv a plodv pojednáme v íslech píštích.

Horstvo Velebitské.

Mezi temi poloostrovy, které Evropa do Stedomoí vysílá a jenžto jsou : Ibe-

rický (se Španly a Portugaly), Italský a íleckoslovanský, jest tento poslední až posud

v pírodopisném i v každém jiném ohledu nejmén prozpytován. Pístupné pro nás kra-

jiny jsou zde, jak známo, posud jen po severním lemu poloostrova a na západním konci

jeho v pímoí adriatickém, pruh, na nmž politicky rozdílné zem od východu poínaje

takto leží: knížetství Srbské, rakouské Pomezí vojenské, slavonské a chorvatské, Pí-

moí chorvatské a o.strovy Ouarnerské, Dalmácie se svými ostrovy a erná Hora,
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Z télo rozsáhlé obruby poloostrova eckoslovanského obíráme sob k dnešnímu

vypsání severozápadní cíp, obsahující zem mezi Istrií a Dalmácií rozložené, které zem-
správa rozvrhuje na Pímoí chorvátské , na Vojenskou hranici Ca sice od severu na jih

pluk Ogulinský, Otoac a Líku), a na ostrovy dílem k Istrii, dílem k Dalmácii pidlené.

Tento kus hranií severn na Krajinu a království Chorvatské, východn na Bosnu i
vlastn na Chorvatsko turecké, jižn na Dalmácii, a západn jej obléká modrá hladina

Ouarneru, totiž zálivu Adriatického moe etným ostrovím naplnného.

Již první pohled na mapu pouuje nás o tom, že vody z tohoto konce na vt-

ším díle smrem východním k Sáv a Dunaji, tedy k erne'mu moi se ubírají. Pímou

árou obnáší délka bhu jejich od pramenv až k ústí moskému asi 150 mil; pováží-

me-li, že by potoky a eky z télo krajiny mnohem kratší cestu, asi 5—8 mil, ku be-
hm Adriatického moe mly, již z toho ohledu pozornost naše obracujo se ku pekáž-

kám, které se jim v tuto stranu do cesty slaví a svah východní, ústí v erné moe jim

vykazují. Tíina toho jsou ohromné hory, které se tém náhle nad hladinou moskou

vypínají a vrcholí svými nad Snžku naši , v celku tedy daleko nad Krkonoše vynikají

;

ony iní pirozenou zed ili hráz, která vodstvu odpad k Adrialickému moi nepipouští.

Z toho je také palrno, že Líka, Otoac a Ogulín, akoliv jsou jižnji položeny než ostatní

Chorvatsko, akoliv v nejbližším sousedství jsou s pobežím moi-ským, nejvyšší a nej-

chladnjší krajiny zaujímají , a to pouhou hornatinu, která se v ohledu kUmatickém

severnímu úboí karpatskému rovná, není-li v mnohem ohledu ješt divjší, co do úro-

dnosti nuznjší a v celé tvánosti hroznjší. Fysiognomie télo pdy, podnebí a pokrov

rostlinní budiž pede vším pedmtem naší úvahy, nežli k nástinu horopisnému (orogra-

fíckému) a zcmznaleckému (geognoslickému) pistoupíme. Úroda a suchopárnost, bujná

vegetace a holá skaliska, réva vinná a tmavé chvojí, ušlechtilé ovoce a nuzný oves,

jižní Flora a strán severního rázu, lahoda podnebí teplého a nevlídné studeno — to

vše nalézá se zde v nejbližším sousedství, tak že vápencové hory, z kterých se vý-

chodní pobeží Adriatického moe skládá , na skrovném území nejostejší protivy v pí-

rodní povaze své poskytují.

Po horách burácí bóra mrazivým dechem a udržuje na nich krutou vládou vše-

chen ráz krajin severních
;
pobeží ale pívtivou hladinou moe a vlažným jihem (sci-

rocco) nabývá tvánosti behv italských. Temena hor, vypínajíce se hned nad moem
v nejvtší výši, zabraílují teplému vtru od jihu vanoucímu a zachycují s druhé strany

chladnou boru, kdežto na severním konci Chorvatska, k. p. u Záhebu, práv na opak

horstvo proti plnoci je rozpostavcné, tak že jih na n naráží a severní vtry se zadr-

žují. Tato zvlášfnost, podobn jako v echách, více v klimatickém ohledu platí nežli

poloha zempisní; nebot zde i tam severní konce z té píiny jsou v celku teplejší,

jižní chladnjší. — Hornaté kraje Chorvatska, jmenovit Líka, Otoac i Ogulín, jsou v-
bec známé" co neplodné, nuzné, skalnaté ; lesní stromy, nedozrálý oves a zemata jsou

vše, co piida zdejší zplozuje, a to ješt jen místy, kde bu holá skála nebo nedostatek

vody vegetací naprosto nevylouily. Naproti tomu roviny posávské jsou nepetržené

úrodné a plodné, a úzký lem pímoí adriatického, kde se mu jen dost málo prsti do-

stává, nejbujnjšími tvary sledomoského rostlinstva se pokrývá. —
Nejpodivnjší zvláštnost, která v krajinách tchto cizinci v oi bije, je ta, že

údolí zdejší jsou samé kotliny kolkolem horami obklíené, lak nazvané dolce, kam vchá-

zeti a vycházeti lze jen pes hory, nikoliv ale, aspo jen zídka kde, úvalem neboli
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nížinou, kde se u nás eky ubírají. Taková dolina, podle našich pojmuv nepravidelná,

je li-ebas nékolik liodin dlouhá, rovná, dosti vzdfilaná a k našim rovinám ponkud podobna,

až na lo, že z ní žádného východu nenalézáme, a že poloky, probhše ji v tom neb

onom smru, po krátkém bhu pod nkterou horou v zem se ponoi-ují. Takové místo

nazývá se proto také ponor, a každý dolec, ktei-ý má svj potok, má na svém nej-

nižším míst pirozený tralivod v ponoru.

Ubírajíce se pímou íárou od východu na západ, k. p. od Zavolja (na kor-

donu) k Jablonci v pímoí pod Velebitem , nalezneme následující obraz krajiny.

Údolí U n y okolo B i h a (turecká tvrz Biha, g-en. Bihca) , rozkládá se jako zahrada

ped námi, jako utšené sady, k nimžto naše chorvatské pomezí jenom nuzný plot dlá.

Podél hranice je naše strana vyvýšena a pahrbky její jsou vtším dílem lesnaté odnože

Malé Kapely.

Pestoupivše Plešivici octneme se v dolin Korenické kolkolem horami

obehnané, jejížto potok nalézá trativod svj v ponoru na jihovýchodním konci údolí;

obyvatelé nám povdí, že každoron, kdykoliv v let náhlý déšt v doUn zavítá, Kore-

nica zprudka se rozvodní, luka zaplaví a seno nezídka v ponor zanese, naež nedlouho

potom na druhé stran Plešivice senoseky korenické v Klokotu vyplavou a do Uny

se ubírají.

Pekrome zase horu západní a tu pijdeme v úhlednou ddinu Bunié, roze-

stavenou na severním cípu doliny, která náleží k proslulé Krbav , bývalému hrabslví

s hlavním sídlem Udbinou, kterou na jižním konci doliny spatíme v tak teskné vzdá-

lenosti, jako národní písn o její sláv piponn'nají. U Bunie se sbírají se strmin hor-

ských potoky, jichžto osud, jakož i potoka Krbavy, podobný jest jako Koenice ; snad

již generál Laudon, jsa zde co dstojník okolo r. 1745, poznal tu smutnou stránku ze-

m, jejížto útroby všechnu vodu hltají, že zanechal zde po sob podivnou památku, za-

loživ — cht perušiti jednotvárnost — háj na rovin buniéské v poádku armády roz-

postavený, který i podnes Laudov gáj slov. Laud mu totiž íkají hraniái, a hostinec

v Buniéi má jméno jeho ve štítu.

Nyní nás dlí jenom hora urma od Liky, ubíráme-li se ku Gospíéi. S te-

mene urmy asi dv hodiny cesty až ke Kule sestupujeme neustále po stráních na

zpfisob schodv nebo larasv vždy níže a níže padajících, ale na každém schodu se na-

lézá kotlina, kolkolem holými skalami obklíena, v hlubin prstí nuznou naplnna a jakžtakž

obdlána bídným zelím posázena neb ovsem poseta ; ím blíže se nám staví na oi vesnice

Budak a Kula, tím etnji nás obkliují dolce a kotliny, nic jinak než jako propadliny.

Okolo Gospiée rozkládá se nejprostrannjší krajina, od jihu a západu lesnatými

stránmi Velebitu obražená, jen že se zdají odtud sotva polovici té výše obnášeti, jak se

nad moe vypínají, dkaz že je i rovina tato vysoko položena. Všude, kam oko sáhne,

potkává se s kamenitou a skalnatou pdou ; ani rovina okolo Bilaje, kde se Francouzi

pod generálem Marmontem r. 1809 postavili, není pole válené ani pšeniné ; sám potok

Líka nerozkládá eišt své ani po lukách ani v ornici, nýbrž plouží se v hlubokých a

tsných rozpuklinách skalních, a dospv nkolik hodin dále k severo-západu. v údolí

kosínském padá v ponor, kudy se bezpochyby podzemn k moi dobývá.

Odtud až k temenu velebilskému samé hory a doly, rozsáhlé lesy a prastaré

hvozdy, jen že ncschdné a nevlídné, bez pramonflv a potokv, jen na nkolika mí-

stech s tsnými prosmyky pro vývoz deva, hlavního staviv a lostva adriatického. Z po-
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sledních vcliolv spatujeme širošírou hladinu moskou s klikalými obrysy ostrov jako

na map rozložených. Cítn níže sestupujeme, lim patrnji nám zavítá vlažný vánek s

moským zápachem, cesia je ale nad míru obtížná a nebezpená, slráíi svislá, na pekot

strmá, holá skála s tisícerými oslrými hroty nkdy tak podivn vydlabanými, jakoby zde

lijavec byl pral do tekuté hmoty, nežli stuhla a skamenla.

Konen sestoupíme na pobeží, dívajíce se v modrozelené hlubiny, do níž se

nesíslná píkrá skaliska spouštjí, perozliné zátoky, jeskyn, škuliay a skrýše tvoí,

a s vlnobitím vnou harmonii sykotu, dunní, pnivého šumotu a hmotu provozují.

Opodále od behu, jakoby se ješt nebyly nabažily divného pitvoení, vystupují znova

nad hladinu moskou a dlají vtší menší ostrovy, stanoviska ilých rybáv a mornáv.

Znamenitou a svého druhu jedinou odchylku od pustého rázu hor iní krajina

okolo Plitvických jezer, jicliž je sedmero, v ln Malé Kapely asi 2 hodiny cesty

na sever od Koenice položených. Jezera nebo-li plesa (zejména: Kozjak, Galovac,

Okrugljak, Crno jezero, Ciginovac, Prošansko jezero) iní kolkolem horami obklíené

kotle, z nichž se vods jako po schodech i patrech s jednoho do druhého vylévá.

Mohutné hvozdy se rozkládají na vše strany v okolí jezer; jejich behy ozdobují vy-

soké topoly, buky a ztepilé sosny, po píkrých stráních a skalnatých stnách povlékají

nízké koviny a bujná tráva šedé balvany, na mnohých místech blavým arem pokryté,

a tak je liduprázdná krajina pi vší lichosti arokrásn oživena, pravý obraz tajemné

krásy Pírody, která se hlunému svtu ukrývá. Nejmalebnjší divadlo poskytuje ná-

vrší na cest z Priboje nad jezerem Kozjakem, odkud se šest jezer s krásnými vo-

dopády pehlédne, mezi nimiž jeden ozdoben jest u prosted ostrovem jedlemi porost-

lým. — Voda Hne se hmotn a s divým šuinotem do propasti pnivé, zde pes roze-

rvaná skaliska náhle a prudce, tam zase v etných pramenech a obloucích, tu hrkotem

v drobném skoku pes menší kamení, všude ve hluné kouzelné harmonii, až pak se

v zrcadlové hladin prozran zeleného plesa nasbírá a na druhém konci podobnou

scénu opakuje. Konen tato zajímavá hra najednou pestane
;
jako ve fantastické opee

zpropadne se celý proud u ponor, a tcprva s druhé strany Malé Kapely pichází zase

na svtlo co hotová eka, ubírající se odtud co Koraná bhem klidným, odmeným, na

sever ku Karlovci, kde se do Kupy vlévá.

Na ostrov Cresu je u prosted jezero Vranské horami obklíené; na Krku
nkolik bain a moálv. Grobniko polje pedstavuje bezpochyby dno osáklého

jezera, rovinu kamenitou bez vegetace.

Známof, že vápencové hory vbec mnoho jesky a slují mívají ; v Cechách je

Svatoprokopská na poátku romantických Dalejí jediná proslulá jeskyn; na Morav v

okolí Brna jsou Macecha, Bejí skála a Slupské jeskyn mnohem rozsáhlejší. V chorvát-

ském pomezí nalézáme velmi etné a prostranné jeskyn, chorvatsky péi ne, a to

skoro ve všech horách, které jsou veskrz vápencové. Nejznamenitjší jsou tyto : 1) S a-

m o grád, blíže Perusice v Otoském pluku, v hluboké kotlin, plna podivných krápní-

kv, které na zpsob sloupv do klenby strmí; — 2) v Ogulinském pluku blíže T o-

vunja (úadn: Thouin i) jeskyn po dv patra, z nichžto zpodním potok protéká,

velmi daleká a s postranními jeskynmi spojena, kterážto druhdy sloužívala obyvatelm

za skrýš pi výpadech tureckých; — 3) podobný pítulek poskytovala jeskyn v Pí-

moí nedaleko Senja na cest k Novému; — 4) v Otoském pluku jsou ješt sluje u

Založnice a Kompolje; — 5) veSlunjském u ddin Mraaje, Kemenu, Barilovi a Polje.

—
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Nesíslné množství menších di' a podzcmnícli duliu pohlcuje vodu ve všech skoro kra-

jinách, a tam, kde pirozené Iralivody pi náldém pívalu nepostaují, anebo kde takové

díry a vídla (vela) samy zase vodu vychrlují , nasbírá se moál ili tak nazvaná 1 o-

kva, a nkdy se podobá taková zavodnná kotlina jezeru, které v neurité Iht zase

osákne a barinu zanechá. Dobra ili Djula u Ogulína, Krbava v okolí Peéan a Jošan

rozvodují se nkdy tím zpsobem ; Peina kozjanská a Peéina selská zaplavují

nkdy polnosti okolo Buniée ; vesnice Trnovac mla do nedávná podobný moál od Kanižc

až k Bužímu sáhající, a Gráac asi na 1000 jitrech zem tak nazvanou Baru, klerá slo-

vem i skutkem totéž znaí co náš výraz bažina nebo baina. (Bahna nedaleko Be-

nátek v náeí vcnezianském také šlovou barene, bezpochyby zbytek slovanský jako

jméno Venetv), Nedostatek vody na jedné a nezbytná zástava vody na druhé stran

jsou podle toho hlavní ráz tchto smutných hor. Jenom dv eky krom Koraný na-

lézáme na map, které se bhem podle pojmu našeho pravidelným vyznamenávají. Unu,

klerá od vídla svého pod horou emernicí dílem politické rozhraní proti Turecku

iní, dílem s obma úrodnými behy tomuto docela náleží; a pak Zrmanju, protéka-

jící údolí, jemuž jméno dává, od ddiny Vela k Dalmácii, kde se níže Ob rovce
v more vlévá

;
její hluboké eišt rozrývá pohoí dlíc Dináru od Velebilu úvalem,

který snad je staro-ilirské Tedanum , kudy ímané táhli svou dráhu po suché zemi do

Dalmácie. Akoliv také zde na písku a slinu nespoívá než slabá vrstva prsti, pece

podnebí již neklamn k jihu se hlásí, Kvtena a obyvatelstvo samo rázem svým k Dal-

mácii náležejí, a proto cíp ten také Vinodolem slov.

Ostatní potoky nalézají po nedlouhém bhu svém fantastického konce v pono-

rech : 1) Dobra, pitéliající od Skradu v provinciálním Chorvatsku, u Ogulína pod

zámkem co Djula ponoena, u Petrova sela opt vyniká a ku Karlovci ke Kupé

spchá. — 2) Mrežnica, u Zágorje klesajíc v ponor, vyniká co To vunj i c a opt na

svtlo a iní pítok Jlrežnice, která se v Koránu ústí. — 3) Gaka (Gadšiica), vyni-

kajíc pod horou Janje-brdo nad Lešem , dlí seu Otoca v nkolik ramen,

z nichžto vtší díl v jezero se sbírá a u ddiny Š v i c e pod hmotným vodopádem v

ponor se ztrácí, an jiné rameno u Brlogu v ponor padá.— 4) Koeni ca pod Ple-

šivicí se ponoivši co Klokot vyniká a k Un spchá. — 5) Krbava, u Visuóe se

prýštíc, u Pecan od zem jest pohlcena. — 6) Líka sbírá vodu v rovin u Medku,

pítoky Novica, Brestanica, Suhaja i Jadava, Glamonica a j. sesil-

ují ji u Góspiéc, naež u Dol. Kosína v ponor klesá. — 7) Otua, poínajíc u

Sv. Petra, s pítoky Radušiée a Kiosnice zavoduje ddinu Gródac a zmizí tu v zemi. —
8) V okolí Bí n je, Munjavy, Drežnice a v sousedních dolcích Veliké Kapely,

v Ogulinském pluku, jakož i na severozápadní stráni, od Mrkopolje až ku Rjece

a Grobnikom-polju podobný je osud všech malých potokiv.

Pobeží adriatické má nkolik potok bhu pekrátkého, vtším dílem podle str-

mých strání velmi náhlého a prudkého, osadám nebezpeného, v let ale nkdy doista

vyschlých. 1) Rjedina u Rjeky (Fiume) , — 2) potok vinodolský, sbírající vodu

z Vinodolu chorvatského od Pibírá k Novému ; — 3) menší rueje u ddin Cirkvenice,

Povila a j., — 4) potok Senjský, sbírající vodu od Vrátníka celým úvalem až k Senje ;

v let obyejn suchý, pi kvapném pívalu nebezpený. — Odtud podle úpatí Velebitu

v zátokách Quarnerských až k úslí Zrmanje nkolik ruejfl a strumní, samé bystíce,

ím menší tím kvapnji k moi pádí, z nichž nkteré ku plavení dev slouží, — Taktéž
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na ostrov Krku od nejvyššího vrchu, Triskavac nazvaného, sbíhá polok k mstysu

Bašce, a podobných menších jinde více.

Nyní pistupme k bližšímu poznání horstva a jeho hornin.

Pohoí vojenského pomezí a prímoí chorvatského od Islrie až k Bosn, od Kra-

jiny až k Dalmácii, vyjma Velebit, nikde nemají tak poádnou souvislost, jako k. p.

heben našeho Rudohoí, naše Krkonoše, Tatry atd. ; hory tamjší pedstavují více jistá

skupení vysoko vztýených vrcholv, mezi nimiž leží hluboké doliny více mén pro-

stranné, jako kotle kolkolem horami obehnané a od sebe naprosto oddlené. Jen tam,

kde se vrchole u vtším množství shlukly, nabývají charakteru souvislého pohoí a z toho

ohledu mžeme následující systémy udati, kterak i od lidu zvláštní jména dostaly. Jdouce

od Quarneru na jihovýchodním konci ostrova Krká v Senjské údolí, vystupujeme asi

po tech hodinách cesty na vrch Vrátník (tým 3618' vys.), kudy se silnice s vý-

šin hornatých k moi ubírá. Z toho místa nejlépe si lze pedstaviti, jakým smrem

se hory ve skupení shlukly. —
1. Velebit táhne se podle behu Adriatického moe nad Karlopágem a dále co

severní hranice Dalmácie na jihovýchod , kde jej Dinára s horstvem ercegovackým

spojuje; Velebit jediný má nepetržený heben, jehož vrchole 3600—5400 st. nad

moem strmí; nejvyšší homoli v nm iní Svéto Brdo cMonte Santo) asi 6118 st.*).

2. Veliká Kapela smrem opaným, totiž od Vrátníka na sever podle silnice

pes Jezeanu a Modruš vedoucí k Ogulínu se táhne, zde na západním konci Ogulinského

pluku veliké skupení strmých alp iní a ve dvou vrcholích znamenité výše, jednou 6000

si. CBl ola z i ca), a pak 4500 st. (Klek) dosahuje. Od Veliké Kapely sáhají na

sever a západ hory Kaménjak, Jelenje, Grobnik, Šnžnjak atd. až na po-

mezí krajinské.

3. Malá Kapela zaujímá východní díl Otoanského a Ogulinského pluku ne-

daleko mezí nynjšího tureckého Chorvatska ; nejvyšší vrch její je Plišivica 4858 st.

nad morem. Od Malé Kapely vybíhají na jih obmezenjší hebeny, z nichžto se vy-

znaují kamenité Gorica s nejvyšším temenem na vrchu Mrzínu, pak Vrb o v ská

staza co rozhraní Líky a Krbavy, kdežto Ploa nad Udvinou nejvyšší temeno iní.

Již nahoe pravili jsme. že jsou veškeré hory tylo nesíslnými propastmi rozryté,

které brzo co rozpuky, strmé sráze a štrbiny, brzo co jeskyn a podzemní skrýše,

brzo zase co tsné prosmyky a brány zrak náš pekvapují. Žáná hornina není ve

svých formách tak fantasická, jako zdejší vápenec alpský; všechno, co je kde velebného,

•) Jednotlivé výšiny Velebilu od severnilii) lionce poínaje json zejména ; Knjeiev kr, Vratarska

klik, Krásno fpouluické místo raezi Seujem a Otocem) , Oslri kr , Sjensko bilo, Plišivica,

Begovae, Brlog, Prolog, Doserova dnliba, Ravni a Crui Dabar, Ljubiko brdo, Sladovac

C4826', silnice Kekla 2749') a OštarskS vrh (nad Karlopágem) Biljevlna, Siljevaa, Bako-

vac, Vlsoica nad Gospióem) , Vrh Mira (na poálka rozhraní dalmatinského), Jelovac, Kúk,

Bobica, Glavlnovac, Stražbenica , Borovnik (oba poslední na stráni dalmatlnské jakož i tyto

ti nad Starým Gradem položené : Asanac, Vaganac, Paklarica) ; nad Medkem : Opaljenac,

Baljanovac, Buková, Vrtetuša, Kozarištje, Oroseva, Medied-Grad, Malován, Bnnjevac ; okolo

Malého Halann ; Svéto Brdo, Crnl Vrh, Prag, Halau, Žaline jasle, Vranjaa ; vokolíZrmanje;

Turovac, Kom, Celina, Štít, Opaljena kosa. Sedlo, Mali Klánac, Maglaj, Irlaj, Orlova greda,

temeruica (prameny tny).
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hrozného a nádherného, co kde pilvorného a jakkoliv podivného, to útvar Velebilský v

ohromnéníi rozmru i v drobných úryvkách provozuje a nepostihlou rozmanitost obrazv

pamtihodných poskytuje. Že musí také fantasie lidu v takových horách zvláštním zp-

sobem podnícena býti, o tom svdí celá zajímavá stránka obyvatelstva, která se týká

jeho jmen, povstí a poekadel o horách a jejich divech. — A však nám zbývá zde

jen místa promluviti o geognostické zvláštnosti našeho horstva.

Horstvo Velebilské skládá se jedin ze dvou útvar, z kídového a jurového.

Útvar kídový.
Nejdíve pedešleme posloupnost lenv, z kterých se kídový útvar podle ny-

njší známosti geognostické skládá a jak se kde objevuje.

!4.
Kída.

3. Zelený pískovec.

2. Gault.

i. Néocomien (nejzpodnjší.)

V okolí pobežních mst v Píraoí chorvatském, poínaje od Rjeky pes Trsat,

Bakar, Králjevicu, Cirkvenicu, Novi až do Senja, objevuje se vápenec, jenžto na úpatí

vyšších alp spoívaje, od vápencv jejich svtlejší barvou, totiž bledošedou neb zažloutlou

se liší. Na severním konci Pímoí nad Rjekou blíže Trsatn skládá se vápenec tento

z rozmanitých okrouhlých neb hranatých, nepravideln smíchaných kusv, zrno je barvy

šedé, zardlé neb svtle ržové ; dále k Bakru je sloh drobnjší, hornina více hutná a

celistvá, ervenými pruhy prostoupená ; konen zmizí docela, a postoupí místo vápenci

pevnému, svtlošedému, silným množstvím nummulit v *) vyznaenému; na sousedním

ostrov Krku jeví se tento vápenec nummulitový u vtší mohutnosti a dlá celé skály

na severovýchodním konci ostrova blíže msta Omišlja (Castel- Muschio) ; nummulity

zde dosahují velikosti rozdílné od oky až ke dvacetníku, leckde jsou tak siln na-

hromadné, že iní horninu na pohled bidlinatou. Na severozápadním konci ostrova

jakož i na suché zemi blíže Králjevice (Porlo-Ré) pestávají zase nummulity, vápenec

je bez skamenlin , bled ržové barvy, k klácenému podobný, velmi tvrdý a co sklo

kehký, lomu hákovitého. Zde na pevné zemi jako tam na ostrove obsahuje vápenec

hojné druzy a couky kláceného vápence rudohndého.

Dále na jih od Senja pes Karlopág až k severnímu pomezí Dalmácie skládají se

holé skalnaté behy adriatické výhradn z vápence slepencového, mramorovit žíhaného,

jako blíže Trsatu. Místy zde pedstavují etné strmé homole, jako vže nad sebou

vztýené, na povrchu velmi ostré a bitké, zde onde etnými hroty pokryté, které se

vápencem svtlým, co sklo tvrdým a všemu zvtrání vzdorujícím, jako nezrušitelnou

korou povlékají ; strán tyto jsou skoro nedostupné, aspo velmi nebezpené, a jsouce

naprosto holé, všeho rostlinstva prázdné, co úžasné kostrobledé stny nad moem se

vypínají a každého píchozího od Dalmácie podivn pekvapují.

Slin je vedle vápencv tchto velmi slab vyvinut, a více se ho na ostrove

Krku nežli v Pímoí nalézá : jest barvy šedé, nkdy zamo Jralé , na pohled mdlý a ze-

movilý, vtším dileín bridlinatý. zkamenlin neb otiskv rostlinných ani památky.

*) ttthmníity predstavají ploské okovité tvary, u Tiilt množstvím komrek v závitkn slo-

jictch opatené. Poítají se k nejnižším živoichm, tak nazvaným koenožcm (Rhizopoda).

8
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Pískovec nalézá se v kídovém útvaru jedin blíže Senja , táhna se odtud

podle vápence kídového, na nmž se zdá spoívati k severovýchodu
, jest trochu vá-

pnitý, drobnozniý, barvy zelené, na povrchu okyslicením hndne nebo žloutne
; památek

živoišných neb rostlinných v nm není, proež i ureni pískovce nesnadné; snad ná-

leží ku kídovému útvaru co representant zeleného pískovce. Pozorujeme z toho, že

> ádní vrstev tchto do oddílíl nahoe uvedených velmi nesnadno vyvésti se dá, pon-
vadž vyjmouce nummulity skoro žádných skamenlin se nevyskytuje. O nummulitecli není

ale dostoten známo, niají-li se poítati k nejhoejším vrstvám kídy, nebo k nej-

zpodnjším vrstvám tetihorníni.

Útvar ju rovy.

Vápenec jurový je nejmohutnjší v celém území tomto, skládaje jedním tahem

nejvyšší hory od Krajiny nad Rjekou pes Grobník kolem Vinodolu, pes Vrátník, po

celém Velebitu až na Malý Halan a dále do Dalmácie ;
— druhým tahem jihovýchodn

od Zrmanje pes Malou Kapelu skrze Líku a Oloac, pes Velikou Kapelu až na Klek,

a odtud pres Severín zase nazpt do Krajiny. Prostední polohu hlavního tahu tchto

alp zaujímá skoro jednotvárn vápenec barvy dýmové se zrny trochu tmavšího vápence;

na jihozápadní stráni se tak objevuje s nepatrnými rozdíly na tech místech, kudy sil-

nice k Pímoi se ubírají : u Kaménjaka a J(tlénje, na Velebitu nad Karlopágem a nad

Podpragem na cest k Malému Halanu. — Tento brckciový vápenec je bezpochyby

korálový oolilh, protože výše nad ním (aspoíí na Velebitu blíže Oštarie a Ma-

lého Halanu) korálový vápenec vystupuje, který ovšem v mnohém ohledu zvláštní

a od pravé jury rozdílný, toliko ve skamcnlinách s ním se shoduje; on je slohu plásl-

nalého (deskovitého), anebo niáme-li jeho desky považovati za uscdliny hmoty druhdy

tekuté, nazveme jej vápencem patrn vrstveným, jen že pro vztýení a tém kolmý

svah vrstev tchto dvodiiv postaitclných posud nenalézáme.

Korálový vápenec je tmavošedý, na vše strany rozpukaný; na Malém Halanu a

u Oštarie poznati lze v nm skamenlé zbytky lilemejždv a lastur, první jak se zdá

z rodu Ne r i ne a (snad Nerinca suprajurensis Knorr), druhé jsou Terebralulae.

Nad Karlopágem na jihozápadním pobeží nedaleko vrchole prosmyku, který

z Liky k moi vede, nalézají se v tomto tmavošedém vápenci koraly vlroušcné, v hloub

se prodlužující
;
jsouf ervené, ve vápenec promnné, na povrchu zvtralé a v celku

tak nepoznatelné, že jich vdecky uriti nelze; hloubji jest vápenec uzlovilý, kláceným

vápencem prostoupený a lim ponkud k sluhu bridlinatému naklonný. — Podobné

skamenliny nalézají se na jižním konci Velebitu u Malého Halanu blíže silnice dalma-

tinské, a to v té samé výši a v týchž pomrech jako nad Karlopágem, jen že jsou

zde koraly ve vtších kusech pohromad, barvy svtložluté a vyhlacené
;

jsouce lépe

zachovány, zdají se náležeti k drulm E x p 1 a n ar ia loba ta.

Výše zatemuje se vápenec a skamenliny mizí zcela.

Na Malé Kapelo a zvlášt na Plešivici je vápenec docela zmiiíný ; nejvyšší

vrchol skládá se z nažloutlého vápence, plného skamenlých bejložilcv z rodu L i I h o-

dendron, který se také v hoejší jue sevcrniho Nmecka vedle ammonitv, lere-

bratul, astreid a apiokrin vyskytuje.

S tmito vápenci korálovými stídají se tenké vrstvy slinu, zde onde také lo-

žiska více mén hlinitých vápencíi rozmanité barvy. Nejhojnji jsou vápence

tyto v dolomit pemnné, a to v tak veliké rozsáhlosti ve zdejších alpách, že meze
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jeho ani udali nelze. V celku vyprovází dclomit jurské vápno ve všech hornatých kra-

jinách ; na severní stráni Velebilu je noj mohutnjší, pak v okolí sv. Rocha, u Pila, Ráslo-

vykosy, u Trnovcc, blíže Plitvických jezer, ve Veliké Kapele, na Kleku u Ogulína a j. v.

Okolo Pila objevuje se modrošedý vápenec, plný enkrinitv (apinatých

ecliinoderm, z nichžto se v jurovém útvaru hlavn dv eledi vyznaují : apiokrinité a

pentakrinité), skamenliny jsou zde taktéž ve hlaccný vápenec promnné, rozlámané a

v hornin bez poádku roztroušené ; z té piíiny také nelze z tohoto velmi pevného,

na pohled hlatitého (krystalloidniho) vápence, který nezvtraje v ohromných balvanech a

klikách z písité pdy vyniká *), úlomkiiv dostati, na nichž by se skamenliny uriti

daly. Ponvadž se eiikrinité také v jiných vápencích, jmenovit lasturnatých, nalézají, byli

bycliom posud v pochybnosti o tomto, jaké místo v poadí geognostickém zaujímá, na je-

dnom však kuse enkrinitovém podailo se pece jednoduchá ramena odkrýti a na sloupku

(apíku) soustední k prtoku stevnímu siíiujíci pruhy rozeznali, tak že skamcnlinu

za druh Apiocrinus m e s p i lli fo rm is Miller považovali, a vápenec také ke korálo-

vému pipoísti možná.

Žúlalokva (na východní stráni severního konce Velebitu) má v okolí modrošedý vá-

penec, na povrchu hndnoucí a veskrz z lasturových zbytkv speklý; zlomky tylo, u

vápenec hlaccný promnné, jsou brzo podlouhlé, brzo okrouhlé a zavité, jinak ale nc-

uritelné ; velmi vzácné úplnjší exempláry podobají se rodu As ta rte. Zde se nalézá

také v ploskách vápno živinaté (Stinkkalk), barvy erné, kesáním smrdut (živinat)

zapáchající.

Velmi podízen se vyskytují vedle tchto útvar vápencových, daleko široko

rozsáhlých, jiné horniny, avšak jen ve skrovné mohutnosti.

Pedn bidlinaté sliny (Mergelscliiefer). U Oštarie na vápn korálovém

spoívající slin je svllošcdý a obsahuje terebratuly; slin u Udbiny, vápno pokrýva-

jící, je stídav Imavorudý a zelenav šedý, mnohem slídnatejši a vápennatjši nežli pe-
dešlý, a obsahuje sílu lastur, mezi nimiž poznati lze druhy Loni o my a literáta,

Astarle a malé pektinity.

Za druhé pískovec. Brušane a Trnovac nedaleko Gospíe (na silnici do Pí-

moi ku Karlopágu) mají poblížím pískovec ze samého zrnitého kemene, který zvlášt

u Brušan v drobnozrnou horninu pechází; barvy je šedé, slídy obsahuje málo, avšak ve-

likou sílu co proso drobných zrnek hndého železa, bezpochyby železa oolilhového
; pí-

skovec pevný poskytuje zdejšímu obyvatelstvu brusy, odtud i jméno místní Brušane. —
Blíže Pila u Rástovykosy (hodinu cesty na východ od Sv. Rocha) uložen jest týž pí^

skovec na vápence, jen že je zde jako u Trnovce hrubozrný ; ten slouží za mlýnský

kámen do mlýn runích. — Také z a ernala bidlice nalézá se zde u Pila, a

sice v podobném pomru co v pískovci u Trnovce a u Brušan.

Z toho je patruo, že vápence tyto k tak nazvanému skupení Oxfordskénm ili k

bílému jnrovému vápnu náležejí, v nmžto korálový , nerincový a astartový vápenec

hlavní leny, pískovec ale podízená ložiska, nepochybn všiik soudolniý s vápenci útvar

iní. Jakožto leny jury pijímají se totiž následující útvary:

) Kk r= Felshorn; nejvyšší loho druhu strmina je Z i r, asi 1'
. liod. výcliodii od cesty mezi

Medkem a Sv- Kochem.
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korálový vápenec

3. Oxford 7 nerineový ,
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Jura . . , ,
,

aslarlový

2. Bath . ' dolejší oolith

1. Lias Cnejzpodnéjší len.)

V Ielím lenu od zpodu nalézáme nejvíce podobnosti s liorstvem Velebitsk^jm.

Pi lom ale poznamenali iniisime, že každý znalel o znanienilých rozdílech mezi pravým

Jurovým úlvarem a horninami Velebitskýrai pipomíná, ba že se vbec uznává, že je zdejší

útvar až k nepoznání promnný. Jak se zdá, budoucí badání dokáže, že se vá-

pence zdejší velice odchyluji od pravé jury, a že bude lépe uvádti je pi podrobném

vypsání radji za útvar Velebitský, pro uvarování širokýcii omluv a protimluv.

V severní kíd v Anglii a u Baltického moe nalézají se koule kesavého
kemene, v jižní kíd okolo Stedomoí a zde na Velebitu tenké vrstvy slinu
(Mergel), a v nm množství kemeuitých baccilarií (asy , druhdy za foraminifera pi-
jaté) ; tylo vrstvy považuje Ehrenberg za analogon kesavých koulí v severní kíd, ve

kterých jsou baccilarie hustji slité a speklé. Zvlášfnost kídového útvaru v jižní Evrop
je la, že nemá pravé (zemité) kídy s kesavcem, nýbrž místo ní šedý, hndý i er-
vený a erný pevný vápenec (hippuritový vápenec) s již podotknutými slinovými vrst-

vikami a sem tam zelenými zrnky (chlorilická kída). Nejdolejší vrstvy obsahují pí-

skovec a tuhé šedé sliny (néocomien).

Ješt z jiného ohledu upozorujeme zde na podíl slinu a slínových zemin v lchlo

útvarech vápencových. Slin totiž je tvrdosti mnohem menší nežli vápenec, psobením

vody a vzduchu se snadno rozpadává, rozdrobuje a v kyprou zemovilou hmotu pro-

muje ; lakovým zvtráním se stává, že se ve vápenci rozpukliny, skuliny, rozliné me-

zery a dutiny vyskytují, vtší neb menší a tvaru perozmanitého podle toho, jak silný

byl podíl slinu a jakým zpsobem se v jistém úlomku nebo balvanu vápencovém roz-

prostíral. Tuto zvlášfnost, která spoívá bezpochyby výhradné na zvtrání mkího slinu

ve vápenci, možná zpytovati na nejmenším kavalku horniny, jakož i na celých horách

a pohoích. Zvlášt okolo Bjeky, v prosmyku nazvaném Bánská vrata, odlud k Bakru

a ke Grobníku, dále pak na mnohých místech v pímoí i na ostrovích spatujeme všude

na skalnatých stráních vápence pepodivn rozryté, prohryzené a na pohled hieroglifi-

ckými rytinami popsané; mnohé kameny jsou drami všelijak provrtané, díry a pr-
chody v nich nkdy ku podivu kulaté a skoro pravidelné, jakoby ne bezúelné; ne-

zídka je mezera v kamen lak veliká, že se celý kus podobá ulomenému uchu njaké

nádoby. Pomysleme si nyní rozrytost a dravosl menšího kamení ve velikánském

rozmru na celé hory a pohoí uvedené, rozpukliny a štrbiny budou dlati hluboké

propasti a závratné sráze, — díry a ulomená ucha — budou pedstavovali velebné oblouky

a brány, — skuliny a prchody — podzemní sluje, prostranné dutiny a jeskyn, zkrátka

:

všechny podivnosti v útvaru hor, všechny úžasné formy v tomto území nalézáme již

v malém úryvku vápencovém naznaené, a zajisté by nás zvláštnost tato nemén pe-
kvapila, kdybychom se tak velicí co mravencové po nich procházeli.

Z ásti mžeme si také pedstavili a vysvtlili z léto zvláštnosti hor ony p o-

nory, totiž podivný bh potokv a ponoování vody v podzemní neznámé hlubiny

Z ásti, pravíme, možná odyoditi úkazy takové na tytéž píiny, z kterých povstaly ne-
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silnó rozpuky, propasti a jeskyn v ICchto horách. KromC toho ale musíme se domý-

šleti, že Lylo také jiných sil, které spoustami tohoto horstva pohybovaly a nynjší tvá-

nost jim zjednaly. Na Svatém Brdu a okolo Malého Halanu k. p., kde spatujeme

ohromné desky a plášti vápencové co vrstvy naklonné a skoro kolmo k moi se spou-

štjící, pak v celém ostatním objemu západní strání Velobitu až k Senju, jakož i na

jiných místech, kde se plosky vápencové píke skloují — tu se nám neústupn

vnucuje domnnka o vztýení se horstva na jedné a propadnutí jeho na druhé stran,

domnnka, která ovšem nenalézá postaitulných dvod v pomru horstva sousedního, posud

neúpln známého. Možná, že asem dkladné poznání prahor bosenských k žádoucímu

vysvtlení povede; také by bylo k uvážení, že zemtesení, které východní behy Adria-

tického moe asto navštvuje a ped vky bezpochyby ješt hojnji navštvovalo , na

jisté pvodní pevraty okazuje, pi kterých v sousedství moe možná bylo veškeré

horslvo vápencové z prvotní polohy naklonili, jeden díl v hlubiny uvrhnouti, druhý vztý-

ili a v nynjší strmot postavili.

Ostatn ale není vrstevnatost tak jednoduchá, aby se dala vysvtlili nkolika

slovy a pouhým domnním o vztýení vrstev a naklonní k hladin moské ; na jiných

místech, jmenovité, jak pozdji okážeme, v Dalmácii, nalézáme vrstvy vápencové ve

víry a kotoue zavité a jinak podivn uložené, tak že se vyznati musíme, že k úpl-

nému porozumní tch úkazv ješt mnoho zbývá, a že zde útvar vápencový djiny

rozliného zpsobu pestál.

(Piložená mapa ukazuje geognostický obraz popsaného tuto horstva.)

O povtrnosti.
Od Dra. v. Kaneše.

II.

V lánku pedešlém ukázali jsme, kterak teplo jest hlavní pákou veškerých pro-

mn v povtí. Ovšem že zkušenost nevždycky pravdu tuto bezprostedn potvrzuje,

ano naopak bývá asto zmna teploty následkem jiných úkaz v povtí : proto ale pece

nikterak nenásleduje, že by teplo nebylo první píinou všech meteorologických

úkaz. Všecky lakové pípadnosti ukazují toliko, že velilvý ten stroj, jejž blíže ohle-

datij jsme sob umínili, skládá se z množství kol a koleek, které jedno do druhého

sáhajíce vespoln sebou hýbají i zase nazpt psobí, a tak i nejprvnjší páky, totiž

tepla, optn se dotýkají.

Hlavní vliv teploty na- vzduch záleží v tom, že mní hustotu jeho. Pokud hustota

vzduchu jest všude stejná, zstává povtí tiché
;
jak mile však tato stejnost teplotou se

zruší, nastane hnutí vtrem nazvané.

Slavný fysik Franklin byl první, který jasn a patrn ukázal pvod vtr ná-

sledující zkouškou. Oteveme-li dvée mezi pokojem topeným a pokojem studeným, tak

že vzduch obou mže spolu splývali, znamenáme v otvoru dvojí vítr. Nahoe jde proud

vzduchu z teplejšího pokoje do studenjšího, dole jde naopak ze studenjšího do te-

plejšího. Chceme-li se o tom pesvditi, potebujeme tam držeti jenom rozžatou svíku,

i spatíme, že pohyblivý její plamen hnán jest nahoe oividn ven z tepla, dole z venku

do tepla.

To samé dje se v povtí. Zaheje-li se totiž z dvou sousedících krajin jedna
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více než druhá, tedy vzduch nad krajinou teplejší budo se rozšiovali nahoru, lam však

nezstane pokojným, nýbrž bude se pohybovati na všecky strany a píisobiti lak proudy

ve sméru od lirajiny teplejší k sludenjší.

Také však dole pi pd zruší se rovnováha. Tíže vzduchu nad sludenjší kra-

jinou se nacházející rozmnoží se totiž vzduchem odjinud pibylým, a následkem tolio

pone onen rozmnožený vzduch tlaili na všecky strany, k emuž napomáhá i to, že

tlak v krajin teplejší seslaben jest úbytkem hoejšího vzduchu. Toto jest pirozený

výklad vtr, dostaten zkušeností potvrzený. Kdykoli v njaké zemi nastalo náhlé

zmenšení vzduchového tlaku, pozorovalo se zárove v sousední zemi jeho zvtšení, a

zas naopak. Rozdílnost vzduchového tlaku vezdy jest spojena s proudy vzdušními, které,

jak již podotknulo, nahoe a dole v opaném smru se pohybují. Ukázalo se však, žo

tyto úkazy asto djí se v náramné rozsáhlosti, že n. p. všecky tlakomry v Evrop

v týchž dnech neobyejn nízko stály, a souasné -vystupování jejich teprv daleko od

pomoí evTopského na Atlantickém oceánu, anebo v Americe neb v stední Asii pozo-

rováno jest.

Naproti tomuto výkladu snažili se mnozí pírodozpytci, odvozovali vtry z jiných

kosmických neb tellurických píin, jmenovit z více stran vyjádeno mínní, že pí-

inou vtr jsou pochody u vnit zem se djící. Za dkaz toho uvádjí velikou prud-

kost vtr v krajinách horních. Vzduch uvnit zem nahromadný uchází prý snadnji

nerovnostmi pdy, ímž nabývají tam vtry vtší síly nežli v rovinách. A však práv

tyto nerovnosti jsou samy v sob jedinou píinou vtší prudkosti vtr, án vrchy zadr-

žují jejich pokrok. Následek toho jest, že vtry pohyhují se s rozmnoženou prudkostí

skrze doliny a pes vrchole hor, k emuž ješt pistupují místní proudy, které zvtšují

silu vtru prvotního. Panují-li ve veliké ásti jižní Evropy prudké jižní vtry, v dolinách

švýcarských, bžících od severu na jih, nabývají lakové prudkosti, o níž na rovinách

není ani pomyšlení. To samé pozoruje se také pi ekách, v nichžto proud bývá tím

silnjší, ím nerovnjší a na strminy bohaljší jest koryto jejich.

Mnohem dležitjší zdá se býti úkaz pozorovaný od horník, na njž mnozí fy-

sikové kladou velikou váhu. V as velikých bouí, nkdy také ped nimi pozorují totiž

horníci v hlubin zemské silné proudy vtru, které asto ven se ženou. A však i to

dá se vysvtliti zpsobem svrchu uvedeným. Ped silnými bouemi anebo zárove

s nimi stává obyejn tlakomr nízko. Kdežto tedy hustota nadzemského vzduchu jest

mnohem skrovnjší, musí vzduch ve slujích podzemských se nalézající pro zmenšený

tlak nahoru vyráželi.

Píinou vzduchových proud jest tedy jediné rozdílné zahátí jednotlivých ki'ajin.

Abychom pak z této základní myšlénky vyvodili jednotlivé proudy, jevící se v

povtrném na^em obora, poneme s pípadem nejjednodušším. Kdo se plavil po moi v

rozliných poasích, ví, že se jim v let povliu ochlazuje, v zim pak zase mírní chladno,

jaké panuje uvnit pevniny. Píina toho úkazu jest , že voda dotýkáním se teplého

vzduchu mén se zaheje, v studeném pak okolí mén se ochladí, nežli zem v týchž

okolnostech.

Ráno, když slunce nad obzor vystupuje, jest zem pes noc mnohem více vy-

chladlá, nežli moe. Vzduchový sloup nad zemí jest tedy mnohem chladnjší nežli vzduch

nadmoský, kterýž také proto vystupovali musí do výšky, an se onen pohybuje od zem
k moi. To jest vítr zemský, který trvav po celou noc k ránu své nejvtší sily dosahuje,
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po slunce východu však .pomalu slábne, až konen k 8—9. hodin dopoledne stane se

pomíjejíci utišení. V tu dobu toliž jsou jak zem tak moe k slejne'mu stupni zahátý,

tak že nastane rovnováha obou vzduchových sloup a následovn utišení vtr. Zem
totiž zahrála se rychleji nežli moe , éíinž nahradila to, o byla pes noc více vy-

chladla. ím výše však vystupuje slunce, nabývá zem vždy vtší teploty, která rych-

leji vystupuje nežli leplola moe, hoejší vzduchové vrstvy rozšiují se, naež vzduch

moský zaíná se pohybovali k zemi. Vítr moíský roste v síle tak dlouho, pokud pibývá

zahívání pdy, až ke 2 — 3. hodin odpoledne zárove s teplotou nejvyššího stupn

dosáhne. Od té doby ubývá zahíváni píidy, moský vítr tedy slábne, až zase nastane

vyrovnání, naež opt po celou noc vje vítr od zem. Toto stídání se vlru velmi

nápomocno jest výživ obyvatel pímoských, nebof ráno žene jejich loky od behu

do moe, a veer zase je pihání z moe ku behu.

Jiná, ješt u vtší míe ouinkující píina rozdílného zahití a ledy i proudil

vzduchových spoívá ve zvláštním položení naší zem proti slunci. Slunce mže jenom

na jednu ástku zem paprsky své kolmo vysílali, ímž lato ástka nade všecky ostatní

se zahívá. Proto nazývá so tato ástka horkým ili tropickým pásmem. Horké pásmo

musí se tedy stávati stálým pramenem tepla, z nhož bez petržení vystupuje do výšky

zahátý vzduchový proud, který ustupuje chladnjšípiu vzduchu od pól se pihrnují-

címu, sám pak u výšce rozlévá se ve smru k tonám. Z toho tedy povstává vítr, který

pi povrchu zem smuje od pél k rovníku, u výšce pak od rovníku k pólm.

Dle toho museli bychom na severní polokouli míli vítr plnoní, na jižní pak po-

lední, kdyby nebylo ješt jiných píin, které úkaz tenio ponkud zaplítají.

Jedna z tchto píin jest otáení se zem okolo své osy, v nmžtó i veškeré

povtí se ouastnje. Každé totiž místo pohybuje se od západu k východu, a to tím

rychleji, ím bližší jest rovníku. Ty ástky povtí tedy, které leží mezi obratníky,

pohybují se rychleji k východu, nežli vzduchové vrstvy mírných pásem. Ty spousty

vzduchové zase, které následkem silného zahití horkého pásma od pól k rovníku se

pohybují, mají menší rychlost nežli ony krajiny, do kterých picházejí, proež zstáva-

jíce o nco pozadu iní odpor od východu picházející.

Na severní polokouli tedy, ponvadž tu pohybují se zmínné spousty vzduchové

od severu k jihu, povstává z tohoto složeného pohybování vítr v diagonálním smru od

severovýchodu vanoucí. V hoejších vrstvách dje se podobné pohybování, ale ve smru

opaném, lak že z toho povstává vítr jihozápadní.

To samé dje se na jižní polokouli, jen že tu obrácen ve vrstvách dolejších

panuje vítr jihovýchodní, a v hoejších severozápadní.

Tito po celý rok trvající vtrové známi jsou pod jménem vtr passátních ili

živých. Rozumí se, že vtrové lito dle rozliných místních okolností jak v síle tak i ve

smru svém se mní. Na blízku toen, kde pohybování od západu k východu jenom slabé

jest, jen málo se uchyluje passátní vítr od pímého smru k rovníku; ím více však

se k tomuto pibližuje, tím vlší jest jeho východní úchylka, až na rovníku samém pro-

mní se tém ve vítr východní. Tohoto stálého výchoílniho vtru, který zvlášt patrný

jest v rovníkových krajinách Atlantického oceánu, používalo se od dávna ku plavbám do

Ameriky. Byl to ten samý vítr, který tém k zoufalosli pivádl soudruhy Kolumbovy,

ponvadž se obávali, že jim zamezí zpátení cesiu do vlasti.

Na blízku rovníka, kde se oba tito živi vtrové setkají , musejí zpsobiti mnohé
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úkazy, které se pedstavují co tolikeré úchylky od pravidla. Jak práv slunce bud severní neb

jižní polokouli více zahívá, mní se síla obou tchto vtr, které rozšiují svj okres bud

k té neb oné stran. Nával vzduchových spoust s obou stran, jakož i veliké zahrití

povrchu zemského na blízku rovníka velice sesiluje vystupující vzduchový proud, íímž

nezídka mezi ním a vtry passátními nastane boj, jejž moští a zemští vtrové ješt

více zaplétají. Proež nenalézáme zde žádných pravidelných vtr, nýbrž tišiny neu-

stále stídají se s prudkými potrhy a vichicemi. Skoro každodenní silné bouky a li-

javce také pispívají k zrušení pravidelného passátnílio vtru. Tento obvod nazývá se

krajinou tišin, která však podle rozdílnosti poasí a moí položení své mní, a však

vždy trochu na sever od rovníku se drží. To zpsobilo u nkterých fysik domnní,

jakoby jižní polokoule byla mnohem chladnjší nežli severní. Mnohem však podobnjší

ku pravd jest domnní Humboldtovo, že píina toho úkazu leží jedin v rozliné

zpsobnosti povrchu obou polokoulí a ve vtší vodnat«sti polokoule jižní.

Z toho, co jsme tuto sestavili, snadno lze pochopiti, že pohyby v povtí našem

djí se všude dle výše uvedených zákon o promnách teploty, a to s tím vtší pravi-

delností, ím stejnjší jsou povrchy, na nichž spousty vzduchové spoívají, a ím men-

ších pekážek pohyby na cest své nalézají.

ím více ale se vzdalujeme od onoho pásma zem, na nž mocnost slunce s

nejvtší svou silou psobí, tím více zaplétají se úkazové tito. Dje se to jednak proto,

že hlavní psobitel, totiž slunce, nepanuje již s tou samou pevahou, jednak z té pí-

iny, že plocha moská, zvlášt k severu, vždy více se stahuje a mocné hory proudm

vzduchovým v cestu se staví. Sotva tedy pekroíme obralnik, pijdeme do obvodu

vtr promnlivých, kteréžto, jevíce mnohem mén pravidelnosti, požadují mnohem et-

njších pozorování ku poznání svých zákon.

Podle toho, co jsme povdli o pvodu vtr passálních, ml by i v našich ší-

kách pevládati vitr severovýchodní, ponvadž teplota krajin, od nás na sever ležících,

též nižší jest nežli u nás. Zkušenost však ukazuje, že sice astji pozorují se vtrové

severovýchodní, vedle tchto ale také jihozápadní, ano že tylo nad ony pevládají.

Vysvtlení toho vyplývá z pvodu passátních vtr, jak jsme jej svrchu udali.

Mezi tím totiž, co na naší polokouli pi povrchu zem ženou se spousty vzdu-

chové od severu k jihu, kterýžto však severní vítr souasným se otáením zem v ší-

kách našich ve vítr severovýchodní se mní, povstává ve vrstvách vyšších vitr jiho-

západní, který však v pokroku svém k severu znamenit se ochlazuje mnohem nižší te-

plotou hoejších krajin našeho povtí. Toto ochlazení má za následek, že tento vzdu-

chový proud jakožto hustší níže klesnouti musí, kdežto se objeví co vítr jihozápadní.

Proto bývá v krajinách našich na jaro a na podzim panující.

Až posud odvodili jsme pvod dvojího smru vtra, jihozápadní a severovýcho-

dní, z velikánských, na celé zemi psobících píin, i dotvrzuje se tím patrn, že žádný

úkaz v povtí není osamlý, nýbrž že musíme vždy míti na oicli celek.

Vedle toho dvojího vlru pouuje nás však zkušenost ješt o jiných, a teba i

tyto více poídku se naskylovaly, musíme pece pvod jejich hledt vysvtlili. Dejme

tomu, že by vbec pevládal vítr jihozápadní, západní ale ást Evropy že by byla vel-

mi teplá, kdežto na východ jevila by se teplota pi zamraeném nebi nižší: lož byl by

výsledkem takového rozdílu v teplot vílr východní. Tam, kde tento vítr potká sé s

panujícím vtrem jihozápadním, nastane složený z obou smruj proud jihovýchodm'.
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Tenlo, spojen s vCIrem jihozápadním, dává istý jižní vilr, a tak mžeme v tomto pípadu

pvod všedi vlr vysvllili z rozdílné teploty rozliných krajin. I zde, jak vidno,

zachován všeobecný zákon, že první a jediná pi^íina všech vlr, jaké na zemi pozo-

rnjeme, jest nestejné zahití dvou krajin.

Již tedy ukázali jsme pednost a mocnost psobení tepla na naše povéti^í. V ná-

sledujícím lánku seznámíme tenáe podobným zpsobem se vlivem, jejž má teplo na

páry v našem povtí se nacházející.

Pehled povehniosti od r. 1852.

(Dokonení),

fi í j e n.

Tém všeobecné jest mínní, že po levné zim následuje chladné léto, po stu-

dené pak zim horké léto. Také obrácen se asto soudívá. A však zkušenost uka-

zuje, že domnnka lato není pravdivá, ano, že mezi posledními tyiceti roky, co na to

pozornost jest obrácena, nalézá se více let, v nichž na teplou neb studenou zimu ná-

sledovalo léto spíše povahy souhlasné nežli protivné, a tak též obrácen. To potvrzuje

i rok 1852. Léto bylo v celku teplé, a pece následoval na to podzim i zimní v ten

rok padající msíc prosinec lak neobyejn levný, že eky ani nezamrzly.

Msíc íjen ml hned v prvních pli dnech teplotu vyšší než obyejn, v kte-

roužto dobu padá také nejvyšší teplota celého msíce o+19."2, která jest pozorována

dvakráte, totiž dne 2. a 5. Déšf dne 6. spadlý znamenit pak povtí ochladil, lak že teplota

spadla o 3"—4" pod obyejnou, udržíc se v tom stavu až do 21. V tomto ase, totiž

dne 20., pozorována jest nejmenší teplota o —0."8. Od 23— 31. byla teplota z ásti nor-

mální, z ásti vystupovala nad ni o nkolik stup. Proto neodchylovala se prostední

teplota toho msíce vabi od normální, obnášejíc +7.°27.

Vtším a astjším promnám podléhal tlak vzduchu. V dob od 1— 5. klesl

tlakomr o 8'", v tu dobu také zaznamenán jest nejnižší jeho stav o 26"9."'81. Od

6— 19. s málo promnami neustále vystupoval, tak že v poslední tento den pozorována

jest nejvtší výška jeho o 27"11."'65. Od 20—28. zase klesal, v posledních pak dnech

msíce opt vystupoval. Prostední tlak vzduchu obnášel 27"5."'15. Vlhkost toho m-
síce byla skrovnjší než obyejn bývá. Pršelo sice po 9 dní, a však málo vydatn.

Dne 5. nenadále zdvihl se vichr od západu. Jasný byl toliko jediný den, také pak jen

jediný den veskrz pošmourný. Napnulost par obnášela v prmru 2. '"6 1, nejvtší o

4."'40 byla dne 5. a 25., nejmenší o 1."'08 dne 20.

Listopad.

Akoliv nejvyšší stupe teploty o + 10."3 pozorován byl již 1., udržela se

pece i pozdji až do 10. teplota v takové výšce, že vždy pesahovala normální teplotu

o 4"—5". Od 10—14. klesla z ásti pod normální stav, v kteréžto dob dne 13. po-

zorována jest nejnižší teplota o — 0."9. Od 15. až ku konci msíce, vyjma 25., 26.

a 27., udržovala se teplota ustavin nad stavem normálním. Z té píiny jeví se také

prostední teplota o 2.''08 vyšší než obyejn, an obnášela -f- 5".40.

Také tlakomr ukazoval znamenité promny. Msíní rozdíl obnášel 12.'"51.

Nejvyšší stav tlakomru pozorován jest totiž dne 7. o 27"9."'89 , a nejnižší dne 22. o

26"9."'38. Že tlak vzduchu vbec zstal pod normální nipzí, ukazuje prostední stav
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llakomru, který obnášel toliko 27"4.'"00, tedy o 1."'48 mén nežli obyejn. Nebe

bylo vlším dílem pod mrakem, 13 dni bylo naskrze pošmourných, a ani jediný den

nebyl docela jasný. Tato okolnost aspo z ásti vysvtluje neobyejn vysokou teplotu

toho msíce, an pi-; zamraCenm nebi teplota jenom nepoznalelu se umenšuje sáláním

tepla do prostory všesvlové.

Všecka sraženina obnášela 14."'i5, i byla tedy o 3.'"28 hojnjší než obyejn.

Pršelof po 21 dní, mezi nž poítám také den 12., kdežto padal sníh.

Napnulost pak obnášela v prmru 2.'"86, nejvtší o 4."'50 pozorována jest 9.,

nejmenší o 1."'56 dne 13. Dne 8., tedy den po nejvyšším stavu tlakomru, zdvihla se

v noci boue od ZJZ. V ostatní dny panoval sti-ídav mírný vítr od západu nebo jiho-

Prosinec.

I v tomto msíci držela se teplota povtí na slupni neobyejn vysokém, totiž

po všecky dny o 3"—5" výše než obyejn. Toliko od 13—15., pak 19., 20., 23., 24.,

28. a 30. byla teplota dílem normální, dílem o 1" pod ní. Nejnižší teplota o — S^.S

pozorována jest dne 24., nejvyšší o 4- 9."3 dne 6. Prostední teplota celého msíce

obnášela + 3.''51, i byla o 3.''03 vyšší, než bývá obyejné v prosinci.

Tlak vzduchu podroben byl toliko malým a nehojným promnám, vyjma dobu od

16— 19., v kteréž pozorován jest jak nejvyšší tak i nejnižší stav tlakomru. Nejnižší

pozorován jest 16. a olmášel 27"0."'94, nejvyšší dne 19. obnášel 27"lí."'50. Pro-

stední msíní tlak vzduchu rovnal se docela normálnímu a obnášel 27"5.'"61. Mno-

host dešt obnášela jenom 3.'"62, jsouc o 5. '''89 skrovnjší než obyejn. Pršelof po

deset dní, sníh však nepadal žádný. Nebe bylo obyejn pod mrakem, což opt pon-
kud vysvtluje vyšší teplotu toho msíce. Panující vílr byl jihozápadní.

C e .s t a do B a n a t u.

Od Ant. Frye.

Píznivými okolnostmi podporován došel jsem na jae roku 1852 vyplnní dávného

pání svého, bych se mohl vydati na cestu do jižných krajin Uherska a tu pírodnická

badání konati i pírodniny všeho druhu , zvlášt pak ptactvo, sbírati k obohacení národ-

ního Museum v Praze.

Jak známo, oplývají krajiny jižního Uherska po levém behu Dunaje položené,

obyejn Banátem zvané, velikým množstvím ptactva bahenního, vodního i dravého. Vda,

že ješt nieho bližšího o lclilo zajímavých krajinách eskému obecenstvu podáno ne-

bylo, odhodlal jsem se cestu svou popsali a tím naznaili obraz rovin banátských, kte-

réžto bažinami svými mezi všemi evropskými krajinami co zvláštnost vynikají.

Laskavostí pana dvorního rady Sachcr-Masocha obdržel jsem od Pražského ko-

manda povolení, vzíti zbran svoje s sebou, a jsa ostatn vším zaopaten, eho k po-

dobné výprav potebí, opustil jsem vloni dne 20. bezna Prahu, a dne 21. byl jsem v

Pešti. Pobyv tu pes den, a snaživ se marn hýli pipuštn do sbírek zdejšího Museum,

odplout jsem v noci po parolodi.

Povlrnost pi plavb byla sychravá , a pozorování pírodnická byla píštího dne

vzdor dalekohledu jenom na následující obmezena. Jak mile se rozednilo, bylo pozo-

rovati malá hejna kormorán velkých ^Carbo cormoranus) a všelikého druhu kachen vo
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výšce k východu táhnouti. Po behách ustavin poletovaly vrány (Corvus cornix), a to

již v párkách.

Dne 23., když jsme byli minuli pevnost Petrovaradínskou
,

poalo býti ponkud

živji. Ve velkých srázech na pravém behu mly kavky (Corvus monedula) nesíslných

dr, v kterýchž hnízdily, a poletujíce kolem nich dovádly s poštolkou (Falco linunculus),

po nížto jsem marn svj zrak namáhal, bych se pesvdil, cní-li to poštolka jižní

(Falco cenchris). Na písitých mlinách pozoroval jsem velikého racka (Laru.s), jejž

jsem zdáli rozeznati nemohl ; dále šedou volavku (Ardea cinerea). Nkolik rybák

velikých (Sterna hirundo) poletovalo nad vlnami, neunaven po rybách lovíce.

K polednímu nedaleko Zemun spatil jsem tlupu orl moských (Aquilla alhi-

cilla), jenž kroužíce nad svrchu zmínnými srázemi hlinovatými, jeden po druhém se

spouštli, vidouce prase po stráni se pasoucí. Poet tchto velikolepých dravc mne

pekvapil, neb jich bylo pes tidcet.

Více mne však zajímal orel císaský (Aquila imperialis)
,

jejžto spatil jsem na

strom na jednom ostrov dunajském , avšak pro rychlost parolodi brzy opt s oi

pustiti musil.

Tento druh orl jest v celé severní Evrop velikou vzácností, a z jižnjších

krajin práv miluje nejvíce roviny banátské, kdež mu zajíci v úrodných polích a ptactvo

v bažinách hojné potravy, ostrovy pak dunajské vysoké duby ku pohodlnému hnízdní

poskytují. O polednách minuli jsme Zemu, a k veeru pistáli jsme v Baziaši , kdež

jsem vystoupil z lodi, bych se do Bílé Církve odebral, jenž odtud jen ti hodiny cesty

vzdálena jest. Baziaš jest nepatrné místecko, skládající se z nkolika domk, kteréž

úedníkm parolodi a lidu na blízké železnici pracujícímu dosti skromného písteší po-

skytují, pak z eckého kláštera s malým kostelíkem.

Jesli to velmi dležité stanovisko pro parolo, která z Vidn do Caihradu pluje,

nebot zde nakládá se proslulé Oravické uhlí, které se pokládá za jedno z nejlepších

v Evrop.

Dostav se již za tmy do Bílé Církve, ubytoval jsem se u pana plukovníka Pavc-

liée. Téhož veera jsem poznal též valnou ást štábního dstojnictva , což mn za

velmi velkou výhodu sloužilo, an jsem ode všech, zvlášt pak od p. podplukovníka Fa-

bra, ve svých podnikáních laskav podporován byl.

Druhého dne, zotaven po tak rychlé cest, prohlídl jsem teprv okolí, v kterémž

jsem se byl octnul.

Bílá Církev leží na kraji velké planiny banátské práv u paty malého pohoí, jenž

iní výbžek jednoho ramena Karpat.

Mimo katolický chrám, štábní stavení a jednu dílnu k pedení hedbáví jest málo

který dm pod jedno patro, tak že v celku msto to dosti jednotvárn vypadá. Oby-

vatelstvo, co se obchodník a emeslník dotýe, jest z vtší ásti nmecké, ostatn

srbské.

Dne 26. šel jsem na lov, a jda po pastvištích dostal jsem se až k ece Nere.

Na behu jejím nalézal se malý lesík, v nmž spati'il jsem kvíaly (Turdus pilaris) v tahu,

což zejm svdi o drsnosti povtí, jaká zde posud panovala. Odtud šel jsem podle

eky asi hodinu cesty a zabil jsem mimo nkolik sprostých pták též vzácného dravce,

matáka malého (Circus pallidus).

Vrátiv se do Bílé Církve seznal jsem, že v okolí msta dostaitelné píležitosti



124

k honb nenaleznu. Okolnostmi pinucen nemohl jsem se až do 2. dubna na vtší výlet

vydati, i obmezoval jsem se vždy jenom na jeden den.

Dne 2. dubna, obdržev od p. plukovníka Pavelióe povolení, vcelém okresu Ilirsko-

banálského pluku ptáky stíleti, a spolu doporuen jsa všem jemu podízeným dstoj-

níkm, by mne v mém podnikání podporovali, odebral jsem se do vesnice Saji, vzdálené

asi tyry hodiny cesty na západ od Bílé Církve.

Na cest té pišlo nám jeti pes cíp pískové pusty, která se zde na sedm tve-

reních mil rozprostírá a na mapách obyejn Belo herdo, Sandebene nazna-

ena bývá.

Výraz tento poslední není však dobe volen, an položení to naskrze planinou na-

zývali se nemže a od Nmc banálských v pravd lépe výrazem S a n d h il g e 1 se vy-

znauje. Nejsou tu arci žádné znané výšiny, ale jest to veliké množství malých kopc
asi stejné výšky, složených ze samého velmi drobného písku, a jenom na nkterých

místech povrchu drnem a nkdy též jalovcem neb jiným kovím porostlých. Mezi tmi

kopci jsou malé kaluže neb bahna rákosem zarostlá, která skrytými hlubinami svými pro

nepovdomého cestovatele nebezpenými se stávají. Písek celon tuto krajinu kryjící

jest obyvatelm Banálu velikou obtíží, an vtrem nesen zasypává okolní polnosti a ne-

ourodnými je iní. Silnice se onou pustou též vésti nemohou, neb je vítr, kdykoliv se

mu zlíbí, bud zavje anebo podemele a odfoukne. Nezbývá tedy hraniárm nic jiného,

nežli po každé jinou cestou jeti, pi emž se na delších cestách hodn zablouditi mže.
Vítr tu vbec tak hospodaí, že vždy po nkolika lotech pískové kopce jiná stanoviska

zaujímají.

Ped nkolika lety postavila katastrální komisse veliký trojhran ria jeden z nej-

vyšších kopc. Pozdjší pehlížející komisse však dlouho marn po tomto znamení pá-

trala, a když jej konen nalezla, musela je dáti vyhrabati, neb se bylo celé v písku

octnulo.

Vrchní vojenská správa Ilirsko-banátského pluku dává sob velmi na práci, jak by

zlý tento živel opanovala, a vláda sama vynakládá ron velikou summu na regulování

neb vlastn upoutání jeho. Poutání to dje se sázením vrbového neb jiného proutí,

mezi nímž se délkou asu zem a drn usazuje a písek takka krou pokryt vtru ne-

pístupným se iní.

Pastva, kterouž porostlé kopce dobytku poskytují, uinila by tu možné zakládání

osad, kdyby o pramenitou vodu tak veliká nouze nebyla. Ve vsi Petrov selu, kteráž

na jednom ourodném míst u prosted pustiny leží, musejí obyvatelé vodu 35 sáh ze

studny vážiti, a to jen pro potebu svou vlastní, an dobytek z moál napájejí.

(Pokraování.)

Drobnosti.
Výjevy ze & i v o l a zvíat.

(Polsraoíáni.)

Pi vši své chytrosti má koka uehrub dobrou povst. Viiec pikládá se ji faleš a po-

tmšilosf, emuž ani tenkráte bychom se nedivili, kdjby se toho žádni skutení píkladové neiiasky-

lovali, ponvadž všecky zpsoby jeji, nade všecko pak její loudavá podkrádavost, patrn zdají se
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ukazovati na takovou povahu. Jak dalece víry zasluhují rozliné ty povsti o mstivosti koek i ua

pánech svých, tžko jest uriti, an žádná z nich náležit zaruena není. Rovnž i zde platí ona

pravda životní, že kdo jeduou v njakém podezení jest, na toho pak pomluvou mnohem více viny se

uvaluje, nežil by skuten ml, kdyby i podezení to dvodné bylo.

Více podstaty zdá se do sebe míti nepátelství k malým dtem, jaké se kokám piítá.

Vypravuji se o nich mnozí píkladové, kterak potají dti v kolíbkách násiln dusily. Tak dochovala

se v naší rodin povst, o jejíž pravdivosti dle všech mu známých okolností žádné píiny nemám

pochybovati. Jistý vojenský dstojník penocoval na cest s pani svou, která mla dít pi prsou, se

služebníkem a ciiúvou v selské svtnici, která byla díve piln uzavena. V uoci probudí se matka

nad tžkým hekáním svého dítte, spícího s chvou, a když rozsvítí, spatí k úžasu svému, kterak

veliký kocour sedí na nemluvátku a násiln svou tíží je dusí. A^ydšená matka uiní ihned

pokik, i vyženou kocoura ze svtnice. Vše pak ulehne, a matka pi všem nepokoji svém, jsouc po

cest zemdlena, znova usne. Nový hekot ji probudí, znova jsou všickni vzhru, i s podivením

spatí pedešlý výjev — kocoura dít dusícího. An dvée i okna byly bedliv uzaveny, nezbývalo

jiného domyslu, nežli že krbem se do svtnice vrátil. Od té doby již nebylo pomyšlení na spaní, i

probdli pi svtle noc až do ráua, aby ochránili dít od jeho nepítele.

Takové výjevy mají ovšem do sebe nco píšerného, a to tím více, ím mén jsou pochopi-

telné, kdežto spatuje se u jiných z\ íat, stojících na stejuém stupni s kokou, zvláštní šetrnost dtí.

lož divu tedy, že obecná povra vidí koky ve spojení s lajnými, lidem nepátelskými mucuostmi,

vyhlašujíc o nich, že chodí do ar.

Zas ale jsou naopak píklady o nevšední k dtem píchylnosti koek. Velmi nápadný z nich

jest ten, jejž vypravuje Blasius. ") Cestovatel tento nalezl v severním Busku u jednoho sedláka

ernou koku, která byla navedena, v nepitomuoti rodi dli kolíbat a je smšnými po-

sunky vyrážet.

Od koek pejdeme k ouhlavním jejich nepátelm, totiž ke psm. Pes jest ono zvíe, které

nejvrnji, ba uerozluiteln pilnulo ke lovku. Povaha psa vbec i rozliné schopnosti a zvláštní

rozumnost jeho jsou tak všeobecn známy, ze by zbytené bylo šíiti o nich slov. Nic však mén
spatují se u nich nkteré zvláštnosti , které jsou hoduy zvláštního povšimnutí. Jedna z nich jest

jejich nenávist hudby, o které se tak asto pesvdujeme, slyšíce hru na housle anebo i nám pro-

tivné hudlováni kolovrátku provázené nemilým ktmcertem žalostného psího vytí. Nespatuje se však

lato nenávist hKdby a všech ps v stejné míe, au leckterý pes ani si hudby nevšímá, kdežto jiný

na hudebníka zlostn štká, ješt pak jiný naíkavým skuením patrné na jevo dává, jak nepíjemné

ua nervovou jeho soustavu psobí zvlášt pronikavjší tóny.

Pes jest ouplný otrok lovka, klerý v jeho služb podrobuje se všemu, cokoliv jenom pímo

se nepíí jeho pirozenosti A pece kdo z nás nevidl, kterak' pes volu po ulici bhající zlostn

se osupuje a pušlkuje na ubohého psa mlíkaova, trpliv táhuoucího dosti tžký vozík? Anebo

dejme tomu, že sedíme v nkteré sprostjší hospdce, i vkroí tu do svtnice lovk, nesoucí na

rukou ukolik v strakaté kazajky obleených psík, se špiatou epicí na hlav, které jednoho po

druhém staví na zem na zadní nohy, aby k obveselení divák provozoval s nimi tance. Tu zajisté,

kde který pes v šeukov, ten vyítí se se zlostným štkotem i doráží jak na tvernohé umlce tak i

na pána jejich, tak že, nevyženou-ll ho v as, teba jim i celou komedii pokazí. Komuž pi tom

nenapadne, že lakový pes má snad zvláštní njaký cit pro est, jakýsi point honeur, který mo

sice nebrání konati pro lovka užileuou práci, a však nedovoluje snižovati se k vcem, jaké klade

pod svou psovskou dstojnost ?

') Reise im europiiscbcn Ausslaud. Biauuscbweie ISIJ. I. str. 'aj.
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o chytrosti psu jest tolik auekdot, že tžko podati v tom oboru nco novélio, proež se

tuto obmezíme pouze na nkteré ped jinými nápadné.

Že psi posuzuji lovka dle odvu, stékajíce na žebráky, otrhance, dráteuiky, kominíky atd.,

ví každý. Já však znal psa v jednom mlýn, který poznal kaidélio žida, nejenom s rancem po vsích

chodícího, nýlirž i ist obleeného. Žádný žid, ani domácí jemu dobe známý, nevkroil do mlýna,

aby ho byl Tiberis - tak nazýval se onen pes — zvláštním zpsobem nepozdravil, skoe mu od zadu

na ramena beze všeho štkotu a ublížení. Byl-Ii žid jemu známý, ml se po takovém pozdravení

k nmu tak, jako ku každému jinému známému, obskakoval okolo nho, pohyboval ocasem, lízal

mu ruku atd.

Nco obyejného jest, že posílají psy do krámíl rozliné vci kupovat. Ovšem musí krámský

psa znát a být povdom takových jeho posilek. Tak ped více lety chodil si v Praze v Dlouhé tíd
jeden pudlik do pekaského krámu každodenn pro své snídaní. Pinejl totiž v hub krejcar, jejž

dal krámské, a ta mu za nj dala makovou housku, kterou si pudlik odnesl dom. Ta vc byla

v celé ulici povdomá. Jednou však stalo se, že nastoupila nová krámská na místo pedešlé. Pes

pišel jak obyejn pro sVou houska a pustil z huby peníz. Krámská mu ovšem hned neporozujnla,

až jiní kupci, k tomu se nahodilí, jí povdli, že má dát pudlikovi makovou housku, I vzala krámská

housku a poala ji psu lámati, nadjíc se, že ji tu na míst sni. Milý pudlik ale, zvyklý dostávati

housku celou, podivn se podíval na krámskou, pak vzal svj krejcar zase do huby a odešel. O
smšné této události po delší as vypravovalo se v celém sousedstvu.

(Dokonení.)

Je I en.

{Pokraování.)

V tvrtém roce vysadí jelen obyejn 8 neb 10 výsad, v pátém roce 10 — 12 výsad, v še-

stém roce 12—14 výsad atd. Nalezli se také ped asy jeleni s 32—66 výsadami, a lakové pa-

rohy vážily 18— 24 liber. V nynjším ase nenechávají se jeleni tak dlouho na živ, proež je je-

len s 18 výsadami velmi vzácný. Jeleni s 10 výsadami jmenuji se honní jeleni (jagdbare Hirsche)

a ti, kteí mají víc výsad, nazývají se hlavni jeleni (stark jagdliare oder Capitalhirsche). Nkdy se

také pihází, že jelen vysadí jenom tolik výsad, kolik jich ml v pedešlém roce. Starý, špatn kr-

mený neb chnravý jelen (verkiimmerter Hirsch) vysadí nkdy mí výsad, nežli jich ml dív, a to

nazývají myslivci zpátenictví (das Zuriicksetzen) a lakového jelena zpáteníka. Málokdy se ale

stává, že jelen na svobod více výsad vysadí, nežli jich míti má dle svého stái. Okrotlý a dobe

krmený jelen nkdy dvakrát za rok parohy shazuje. Pihodilo se již, že takový jeleu za rok ti-

krát parohy shodil a zase vysadil.

Poranním paroh pi palikování (Kolbenzeit) , když ješt neztvrdly, neb poranním varlat

(Kurzwildpret) vyrostou nepravidelné a zpotvoené parohy, které jmenuji myslivci neobyejné parohy

(nidersinniges Geweih). Vykleštný koloucb nevysadí žádných paroh. Když se mu ne\yíznou vše-

chny semeuuí cévy, narostou mu na hlav hrboly. Ml-li jeleu pi vyklešlní vysazené parohy, tedy

je nikdy více neshodí. Malé poranní varlat má ten následek, že jelen pozdji shazuje neb že vysadí

slabší parohy. Poraní-Ii se jenom jedno varle, ledy se obyejn dotený úkaz jenom na lom bidle

vyskytne, které se nachází na té stran, kde je poranné varle.

Z toho vysvitá, že se parohy nacházejí v blízkém spojení s varlati. Nkdy vyrostou na

parohách hoejší výsady tak, že mají podobu s korunkou, s rukou neb s lopatkou. V lé podob se

nazývají korunkové, rukovilé a lopatkové parohy (Kronengehdrue, Haudgehórne nud SchauTelgebíime).

Siarý jelen a cburavec (Kíimmerer) nevysadí obyejn tak ostré špiky výsad jako mladý a silný

jelen. Takový jelen má tupé špiky.

Místo, kde se jeleni zdržuji, úinkuje léž na rozdíl v parohách. Horští jeleni (Gebirgs-

hirsche) mají obyejn kratší a silnjší parohy, mí výsad a sUnjši perle. Oni json též silnjší
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v tle nežli lak nazvauí jeleni z kraje (Laudhirsclie) , kteii se nacházejí na rovinácli a v hájích.

(Feldhíilzer). Co se doiýie postavení paroh, jest v nm také rozdíl. Nacházejí se jeleni, kteí

mají široko rozložené parohy, . a jiuí zase, jenž mají ouzké rozložení parohíl. Po každém ranni

neb schození p.irohu dostanou nové parohy to samé postavení, kteié mly ped ranním, a ta vlast-

nost je ddiná. Pi ustanoveni jelena nepoítá se výsada, která je tak krátká, že se na ni nemže

povsit závisník na tesák (Hirschfanger-Kuppel), a myslivec se táže : O kolika jest ? Druhý myslivec

mu k. p. odpovídá : Je osmák, osmerák (Achter, Achtenduer), desátník (Zehner, Zehnendner), hlavní

jelen o dvanácti (ZwíilferJ atd. — Když je jelen v íji, ve siln, tak jako rovzleklený býk.

em e s lo a véda.

Když se Angliané na ostrov Ousauu usadili, poteboval jeden z dstojník novon Hnlformu,

Plukovní krejí nebyl pi ruce, a jenom ínský kreji byl v lom míst. Obdržel tedy tuto práci,

a jakožto vzor dala se mu stará uniforma se záplatou na zádech. ían vykonal svou úlohu za

krátký as a odevzdal nový odv s takovou zevrubností dle starého vyhotovený, že ani záplata na

zádech nechybila. Tak vypravovaly noviny za asu insko-anglické války na dkaz ínské uenosti.

Ubozí íané, což všechno musíte snášeti, aby se Evropan na vaše útraty povznesl. Vru
nemnsíme se do íny obrátiti, abychom takové emeslování vyhledávali. Náš pospolitý život posky-

tuje píklad, takového poínaní dost a dosti, více nežli bychom se nadali. Kolik z našich prmysl-

níku promýšlí skuten to, co dlají ? Vtšina pracuje beze vši známosti pirozeného zákonu dle

starého vzoru, dle zddného receptu. Mydiá se nauil mýdlo vaiti od svého mistra, tento zase

od svého a tak dále až do padesátého kolena. Ti, tyry léta poteboval, aby se z nouze nauil

dle starého receptu udlati louh, v mýdlo promniti lj. Kdož ví nco o Eláinu, Stearinu a Marga-

ritinu, o olejích a tuku, o promn jejicli v mýdlo pomocí alkalií ? Žádný nezná zákon, že Natron

tvoí pevné, Káli ale mazavé mýdlo, že olovná mast lékárník taktéž jenom mýdlem jest, vytvoe-

ným z oleje a kysliníku olovitého. Každý pracuje stále jen dle receptu a protlouká se dále, po-

kud všechno zstává pi starém. Malá promua uvrhuje ale takového emeslníka v nejvlší nesnáze,

on si neví rady ani pomoci, pijde o jmní a zlehí svj stav ped svtem. Jednomu nepodailo

se, do mýdla vpraviti ony erné pruhy , které mýdlu dodávají mramorovitou podobn , a kteroužto

vlastnost obecenstvo za znamení dobrého mýdla bére. Cdlalo se mu bílé mýdlo, ovšem istjší, ale

kupci jeho, pedsudkem pojati, nechtli je a šli radji k jinému mydlái, aby sob neisté, mramo-

rované mýdlo koupili. Ubohý musil je provaiti ; kdyby byl vdl, že ony erné pruhy pocházejí

ze sloueuin siry se železem, byl by si takovou sloueninu snadno mohl zaopatiti. Také oueu li-

lograf nevdl, že se v kamnech z kamenného uLII vyvinuje plyn sirovodíkový, a že s olovnými

sloueniuami tvoi erné nho hndé sloueniny. PovsiL tedy pergamenový papír, uhlauem olovilým

pipravený, do pokoje hndým uhlím topeného, a s úžasem pozoroval, že za njaký as bloskvonci

papír stal se hndým a se zkazil Peníze byly ty tam. Tak to jde všude, i doma v kuchyni. lile,

domácí paní postavila a slul mísu oky. Již vydychuje Esauovo jídlo líbezný zápach ze sebe,

chut se pouštíme do nho, ale bda — oka jest jako hromada rozdrobené chruplavky. Nevoln

odloží manžel lžíci, a domácí paní zahanbena dívá se do ueštastné mísy. Nevdla, že Legumiu

všech luštinatých plod, ve tvrdé vod vaený, tvoi s vápnem takové vody nerozpustnou, nestravi-

telnou látku, kdežto by si byla mohla snadno pomoci, kdyby nco sody nebo drasla do vody byla pi-

dala. Honem chce mrzutou píhodu vyrovnati a pipravuje polaji delikátní vajení jídlo s erveným

vínem. Však opt bda! Všechno se proti kuchastvi jejímu zapísáhlo; nebot výrobek její se sra-

zil, jako kdyby byla vejce rozsekala. To£ se také skuten stalo. Nebot tisloviua erveného vina

spojila se s bílkovinou vajec a utvoila nerozpustnou hmotu, která se v chomákách srazila. Ne-

vdomky byla hospodyn koželužkou, neb slouenina sražená není nic jiného nežli kže, ta samá

látka, kterou koželuh z bilkovitých zvíecích kozí tíslem pipravuje.

Však hle, zde máme muže, který nco ví ;
jest to uáš široko rozhlášený hodiná, který celý
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svl nazpaml nmi. Samolib ukazuje fysikovi váhy, které byl práv dodlal a nad kteréž prý ze-

vrubnjšicli býti uemúže. Dohe ! Fysik se ua n podívá a spati divotvorné dilo s jaiýkem, který

zrovna v tžišti npevnn jest. Milý píteli, praví fysik, vaše váhy jsou až píliš dobré, proto jsou

špatné. Vaše váhy jsou jako pikované v tžišti, mají ale ukazovati úchylku, to ale jenom tenkráte

se díti mže, když jazýek o nco pod tžištm leží. To jste ml vdti. Porouím se. Jako ohro-

men stojí sklaraaný mistr ; as, namáhání a peníze jsou promrhány. Ale — prúbování jest lepší

nežli studování, povídával asto hodiná.

Tu máme zase sekerníka, který mlýny staví. Palec jako palec, prkno za prknem, heb za

hebem, všechno dlal dokonale, v každém mlýn slejn. Povstaly ale americké a párni mlýuy.

Všeobecný stesk a naíkáni mlynáíi, živnost jde raím krokem hezky nazpt, co starý mlyná se-

mele na svých tech složeních za msíc, vyrobí Amerikán za týden na jednom. Ale jak to má ji-

nak býti? bez známosti pírodních zákon není pokroku, není volného pohybu. Jak mnohá chytrá

hlava jest mezi tmito lidmi! Což by z nich bylo, kdyby nco vdli z mathematiky, fysiky a che-

mie ! Ale vtšina si nedá radit. Nenávidí vdecky vzdlaného, ponvadž se ho boji, a radji z-

stává v otroctví své nevdomosti a zddných recept. Pokojn- vstoupí znalec k vod, vypoítává

lipad, ustanoví si úlohu, porovná s ní dané pomry a postaví mlýn , který v daných mezech co

možná nejvtší uuiuek vyvede. K lomu jest ovšem více potebí. Tu se musí mysliti na odstedi-

vou, dostedivou a dotynou sílu, tu se musejí síly rozkládati, spojovati atd. To jsou ale sekeruikovi

nápady „takových mudrlant," oni to bez knihy prý také dovede.

Jen si zachovávej len tvj stedovk, bývalý bohatý, ctný stední stave! Neodolateln žene

se svt ku pedu, vše, co slabé, prostední, hyne a musí ustupovati novému duševnjšímu pokolení.

Zvýšené poteby proplétají se do nekonena a vytvoují nevdomá labyrint, z nhož se mu nelze vy-

plésti. Jenom vda jest niti Ariadny, která k žádoncímu cíli vede. Proto pstujme ji každý,

nemát býti výhraduosti nkterých : všem, kdož uechljí na vky pilnouti k hmot, jesti spásou.

Núvcšti O pírodovdecký til knihách.

Poátkové nerosluinsu, jakoilotiáíud k uslanovováiii nerost dle pírodopisných znak. Od

Jana Krejího. Dca scazktj. V Prate 1632. Nákladem J. B. Calcovského knihkupectví.

Jest to dkladnjší vdecký spis, který se hlavn pro vyšší gymnasia a reálni školy hodí,

a v némžto dle krásné soustavy Mohsovy, jak hlatipis (ak i soustava nerost se vykládá. Mimo to má

spis tento i tu pednost, že se v nm všechny nerosty až do nejnovjší doby známé popisují. Ozdoben

jest mnohými krásnými devoezbami, a cena 1 zl. 50 kr. jest v porovnání s podobnými cizími spisy

velmi levná. Základem spisu tohoto jsou pede vším sbírky národního Museum, tak že í navštvova-

telúm tohoto ústavu k pouení a objasnní dobe slonžiti mže.

Opravy.
v ísle 3. na str. 96 v 14. ádku shora má na míst cen nik státi o nik.

V ísle pítomném na str. 105. ád. 15. shora „ „ stejná semena ti: temena

s t e j n ý c h d r"u h -

r n » n „ 109. „?.„„„ Zavolja ti Zavalja.

„ n „ „ „ 111. „14. zdola „ „ Glamonica „ Glamouica
n » n 1, >i II n 6. „ „ „ R jediná „ Rjeina.

n » II n „ 112. „ 23. shora „ „ Snežnjak „ Snžnjak.

n 11 n » II II „ 9. zdola „ „ Došerova ,', Dosen o va.

II K n II 11 „ „6. „ „ „ Bobi ca „ Babi ca.

Tiskem Bedicha Rohhka v Karlov ulici . 188 v Praze.
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Vychází msiii po dvou arších. Cena pro údy Malice obnáší ron 1 ' zl. 30 kr. st
,

píiUetn

45 kr. st. Pro odbratele ostatní ron 3 zl. st., púlleln 1 zl. 30 kr. Pedplacení pijímá se v

kancelái p. J. U. D. Jos. Frye, v Jindišské ulici . 900 —II., pak w domovníka v muíiejuira dom,
kdežto se ísla vydávají. Zasílá se také poštou. Poštovné obnáší ron 24 kr. st., púUetn 12 kr. st.

lovk a píroda.

Sepsal Dr. J, Purhyn.

lovk a vcškcn jeho rod postaven jest u prosted pírody, a to pírody zemské,

jeho íinnosti podlehlé a povolné. Oslalní píroda, ve všeinmíru hvzdném se prostírající,

innosti jeho nepodléhá, jenom pozoru jeho se podává, aby vzbuzeno v nm bylo tu-

šeni a touha nesmírnosti, poznání harmonie svta, poznání vného tvrce jeho, a pak

i obhem tles nebeských aby zmil asy a ástky roku, doby lidského živobytí, doby

práce i odpoinku, doby djství lidského pokolení. Ano, cílil lovk tu neodvislost

nadzemské pírody od svého psobení v té míe, že i sám se jí zcela podrobil, i osud

svj od postavení hvzd pi porodu záviseli se domníval, odtud svou budoucnost vyísti

se snaže. O tom svdí až do pedešlého století trvavši astrologie. — Ale též záhy

vznikla myšlénka o vznešenosti lovka nad pírodou. Pocházelaf z pneumatologic ili

duchovdy pohanských knží a filosof, uících o psobení nadpirozených bytností,

zlých i dobiých, jejichžto moci i lovk užiti mohl k vládnutí nad pirozenými mocnostmi

k svému užitku, nebo i ke škod svých nepátel. O takové vznešenosti a nadvlád

nám, kesfanstvím k pravé svobod duchovní vyniklým, arcif zde ei býti nemže.

Považujme tedy lovka nejdíve podlé jeho postavení v oboru pírody pozemské.

Jako novorozenec na ln matee prsu jejího požívá, aniž dbá o celý svt, zaujat tou

jedinou svou láskou a požitkem, spoívaje v jejím náruí, ován i ukojen teplem dechu

jejího : tak vidíme mladistvé lidstvo po ostrovech Tichého moe, pod píznivým nebem

v nejužším ješt spojení s pírodou je obkliující. Jediný strom palmový postauje

vyživiti celou rodinu, ba celé pokolení, dáli jim ochranu pod klenbou šírých list, ano

i odv svými vlákny, nádoby skoápkou oeší, nástroje a zbra svým devem. Nepi-

cházif mu na mysl, použili zvíat ku práci, an práce není. Jsouf ona jeho sbraienci,

©úastníci u požívání té samé všem stejn milostivé pírody. Nehrozit mu nebe hro-

mem a bleskem, ani vzduch vichici, aniž moe bouí. Vrháf se do vlažných jeho vln,

jako do vlastního živlu, o závod plovaje sjeho šupinatým obyvatelstem. Po opeencích,

jakoby jim závidl svobodného letu, vysílá šíp svij, i zdobí jejich pestrým peím zástry

své nahoty nebo vní nádhern hlavu svou. Jest to prvolní stav lovenstva, edenský

9
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to z posvátných zvst známý, jaký za kralování Saturaa ve zlatém vku panoval v

Itálii, nebo v Arkadii ped píchodem krále Pelasga. Hledalif i novjší uení prvotní

tento ráj, kam jim všeliké povsti a znaky poukaaovaly , v roztomilém údolí Kašmír-

ském, kde pvod lidstva i našich domácích zvíat nalézali. Jest to však tajemství a

zstane jim, aniž nám, podlé nynjšího stavu našich duševních mocností, nejmenší tušení

na mysl pijíti mže, abychom i toho nejdrobnjšího zvíátka vzniknutí a stvoení,

tím mén tak výteného tvora, jako lovk jest, pedstavili a vyložili mohli. Všechny

známky povstání lidstva jsou jen negativní. Ukazujel nám totiž historie pírody zemské,

palaeonlolog-ie, že v pravkých dobách, od prvních až do pozdnjších, po jistých stu-

pních dokonalosti se jevilo tvorstvo rostlinné a živoišné, žádné však ješt sledy lo-

vka, jenž jako nejelnjší dílo celého stvoení nejnovjší svta dob náleží, s ímž

také podivným zpsobem svaté knihy Hebrév se srovnávají. — Jiná sem náležející

nemén zatmlá otázka jest, zdaliž lovéfc již u vyšší dokonalosti, rázem duchovním,

práv to lovckým znamenán, z rukou tvrce vyšel, jako tytéž knihy vysvdují; anebo

zdali z poátku pouhé zvíe, ze zvíectví vlastní .silou ili pirozeným nadáním se vy-

vinoval, až na lovka vyniknul, jako to novjší filosofové uiti se vynasnažili. My se

do rozluštní takových otázek nepustíme, pesvdeni že naše znání i zdání daleko

pevyšují, a pevnou víru chovajíce, že ona prozetelnost božská, jenž nechává slunce

svítit nad všelikým tvorstvem, hned na poátku ozáila lidstvo svtlem svým a je po

všechny asy k vyšší dokonalosti provázeti bude.

Nicmén bránno nám nebudiž, abychom lidstvo v rzných dobách jeho vy-

vinování, kterak brzo hmotné pírod podléhá, brzo ji sob podmaííujc, blíže považovali.

Co nahoe o prvním blahém stavu lovka eeno, záleželo z ásti na mírné a rozumné

jemu vrozené povaze, z ásti na zvláštní pízni a lahod pírody jej obkliující. Ne-

bylyf ale všude stejn blahé vlohy dány lovku, aniž píroda jemu všude stejn pí-

vtivá. Tam se zbouil vicbr proti nmu, onde vody zaplavily díla rukou jeho, tu se ká-

cely skály, zem se tásla, hory soptily ohnm, vychrlily eavé toky lávy, zasypaly popelem

krásné jeho ráje, vypudily jej do krajin pustých, neúrodných, do hor snžných, ledna-

tých, do barin lidomorných, do konin zimných, tmavých, sluncem kosmo jen ozáených,

i podléhal lovk ohromné síle pírody, i zakrnl, a zatmlo se svtlo bozi v útrobách

jeho, aniž více pomnl pvodu svého vyššího, ano v povry a v bláznovství obrátily se

posvátné jeho pamli a nábožné obady. Jinde spikla se proti nmu zv dravá i

všeliká jedovatá zmije, a vyvolavši jej k obran, k ptce o život, vzbudila v srdce jeho

vášn nelidské, kteréž brzy se obrátily proti vlastnímu rodu, tak že hubil nepítele, pásl

se jeho mukami, i napájel se krví jeho. Jinde, pokonavše kmeny tiché, pracovité,

mírumilovné, zpustošil divoch nivy jejich žirné, usmrtil starce, zprznil ženy a odvlekl do

vné poroby lid dobrý, aby sloužil jeho libovli, jemu pracoval v potu l:váie, vzdlá-

val role, pstoval sady a vinice, pásl jeho stáda, zbudoval jemu zpupné hi'ady. Tak

zvíectví vyniklo v pesile své nad povahou isté lidskosti.

Jinde lovk, veden pírodou jemu vstíc jdoucí, pipoutal k sobe mírná zvíátka

mléko dadoucí, i oblíbil si potravu tuto a všeliké z ní pocházející výrobky. ProvázelC

milovaná svá stáda bravu, skotu, koní po travonosných stepích, opásaje krajinu po

krajin a ponechávaje péi pírody vždy obnovený vzrst. Volnomyslní pastýové vedli

život tulácký, po hordách, patriarchálním poádkem ízených.

Kde osud pohnal plachého divocha k behm moským, studeným, neúrodným,
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tam mu poskytovaly vody bohatství své, ryby, lilemejžd, lastury, raky, nkdy i kyt velikán

na beh vyvržený nebo na mlíin uvázlý stail na potravu pllctní, nauíno se na-

pájeti tukem jeho, a nakonec sloužily ohromná žebra, hnáty, obratle, piany k stavní ona-

ejších budov, k vyrábní nádob a nástroj, kstek menších ryb užíváno k šití kožichu

z kže tuleové
;
proudy moské dovážely potebného díví k ohívání tla, k vaení a

peení potravy.

Kde se v úrodných krajinách lidstvo rychle rozmnožilo, nastala záhy poteba^

spoleenské pomry zaíditi. Píroda rajská, jenž menšímu potu dostatené potravy,

ba lahdek podávala, zavela nkdy štdrou ruku svou, i povstal hlad a bída mezi lidem

a mor. Tu opatrnjší mezi nimi nastádali semínka, zkypili pdu, zašívali je, a asem

svým vzrstala úroda hojná i nashromáždno plod živných na delší as, ukojeny po-

teby tlesné, což vedlo k tomu, že ádn rok po roce podobn konáno, i odvrácen

na vždy hrozící nedostatek. Tím se nauil lovk pírod napomáhali, v jejím lidumi-

lém poínám' ji podporovali, tak že lovkem sama nad sebe ješt krásnji zkvlla i

radostnji plody vydávala.

Povstalaf z toho vlastní tída dlníkv, zemdlcv, pstovatel strom ovocných. Ná-

rod blahem oplývající, krajina plodonosná, bohatá, pivábily sousední obyvatelstvo chudých

drsnatých hor, aby plenilo krajinu a sob pivlastiiovalo cizí prací dobytou úrodu.

Takové násilí vedlo k zízení ádné obrany proti vpádm surových tchto host.

Povstalaf tída bojovníkv, jimž samovoln podával rolník potebné výživy, aby výhradn

se cviili ve zbrani a stráž vedli nad zemí proti nápadm nepátelským.

Tak se uvedl mír u vnit a zevnit zem vlasti, a jistota živobytí, ímž na-

shromáždné nadbytky žirné pdy mohly se sdlovati sousedm horským, jimž píroda

v plodech živných mén štdrou se ukázala. Za to jim však naplnila vnitnosti skaliu

rozlinými kovy: mdí, železem, jež silná páže horan ohnm podmanila, zmkila a

v rzné nástroje petvoila.

Tyf, pivezené rolníkm a vojínm na výmnu za plody zemské, poskytovaly

jim znamenité výhody a ulehení pi jejich pracích. Aby však práce horník i rolník

obchodem a dalekými cestami petrhovány nebyly, a vojínové od vykonávání svých

povinností se neodvádli, nabídli se vlastní jednatelé této výmny, i oddlila se obvzláštní

tída kupc a obchodník. Rozmáháním se spoleenského živobytí, rozdlením prací a

rozpadáním se lidu v rzné stavy povstaly vždy rozmanitjší poteby u požívám vždy

hojnjších dar pírody, u vyvinování lidského ducha i vášní duše lidské. Tlo poža-

dovalo roucho je kryjící a zdobící, budovu ochraíiujicí, všeliké náadí pro pohodlí do-

mácí, nástroje k zorání pdy, k žatv, k semlelí zrní k upravení pokrm a nápoj, k

lahodní smyslm ilým vždy vyššího ukojení žádajícím, k dostiuinní potebám vojen-

ským a obchodnickým, i vznikla rozliná emesla, tím pak tída vlastní emeslníkv a

umlcv, jichž výrobky v užších nebo širších obvodech též obchodem se roznášely.

Takt se pohnutkou poteb soukromných a obecných vyvinuly stavové nižší pr-

votní lidské spolenosti. Na jejím základ pišlo i k vyvinování vyšších vloh duševní

povahy lovka. Povstaht mužové, skoumatelé ducha Udského, spoleenských jeho pomr,

i vystavili zákony a pravidla ku spoádání lidských záležitostí, stali se zákonodárci,

uvádli vládu ve všehkých zpsobech, budto lidovládu, nebo, po vzoru prvotního e-
ledního poádku, panování jednoho nad ostatními. Jiní z výše nadaných muž skou-

mali výjevy rostlinstva i živoišstva, zpytovali síly pírody, uíce jich obraceti k použití



132

v emeslech a všelikých umlých pracích, pozorovali obhy tles nebeských a vymo-
vali jimi asy k vykonáváni hdských zamstnání. Bylif zase mezi nimi duše ciluplné,

ohnivé obrazotvornosti, jenž zpvem, mluvou zdobnou do podivení a požívání blahotné

útchy pivádli lid slýchající, rozncovali k inm nadobyejným ;
jiní tvorím pudem

vdem uvádli vidiny své v krásné podoby, jež na stálou památku vytvoovali v jemné

kamení, vryli do skal, vydloubali v jeskyních nebo ve skvostných budovách vztýili k

nebi. Tof byly vážné tídy uencv a umlcv. Mezi nimi, sporými dobami, octnuli

se geniové vyšší, nadchnuti duchem božským, jimž bylo dáno vniknouti v tajemství íší

nadlidských, duchovních, odkrýti vládu tvrce všehomíra nad pírodou i lidstvem a nad

všelikou duší živou, poznati pomry lovka k svému Bohu, v njž on má viti a dou-

fati, jej poznávati, jeho se hroziti, jeho pízn hledati, podle jeho píkaz se chovati,

jeho vli se zcela oddávati; tif uili lid posvátnými obady, obtmi, modlitbami, zpvy,

slavnostmi Boha clíti a velebiti, jemu se koiti. Záe svatosti, jenž vycházela ze zjeve-

ného lidu Boha, osvítila též tvá zvstovatele jeho, i stalf se knzem Nejvyššího. Tak

povstalo náboženství posvcující pírodu samu, všeliké konáni lidské spolenosti, kaž-

dého lovka picházejícího na tento svt pozemský i s nho se beroucího. Nyní

teprv utvoilo se. pravé ústrojstvo lidské spolenosti, spravující i v jeden iibosvor pojící

všechny nižší vlohy, pudy, city, vnuknutí a známost rodu lovího.

To, co jsme zde v málo rysech vylíili, — vyvinování se pirozenosti lidské, vy-

cházející z vlastního nadání a vnuknuli, v ptkách s pírodou s vlastním rodem, vede-

ním a pod ochranou prozetelnosti boží, jenž vstupuje ve i hýbá srdcem lovím, —
v skromnjším nebo krásnjším výjevu ukazovalo se postupem vkv na vícero místech

povrchu koule zemské, ve starém i novém svt. Zvlášt byla Asie od dávna prvot-

ním rodištm pravé osvty, vzdlanosti a náboženství, an velkolepá její píroda pízní

svou i odporem nejvíce byla k tomu ízením božím uzpsobena, aby vychovala a k

vyvinutí pivedla sily, jež vložil tvrce v duši lovka, i zdá se, že lidstvo, všelikými

osudy zmítáno, také do jiných svta díl za as pedliislorických tuto prvotní kulturu

peneslo, kdež budfo dále rozkvétala, nebo klesnuvši pevahou pírody, bud píliš pusté

a divoké na posledních koncích severu a jihu, bud píliš bujné v pásmech podrovni-

kových, v surové divošství se promnila, ano i v svém pvodním sídle tak hluboce za-

padla, že z nova ji tam na vyšším slupni vzkísiti a vzdlávali poteba kázala.

1 vzešlof v lé sam Asii též náboženství kesanské, akoliv ne v ní se za-

koenilo, nýbrž v sfaslnjší Evrop, kdežto na vzdlané pd Rekv a ímanv i v

bujarých národech Germánských a Slovanských k vyššímu vzrstu a rozkladu dospívá.

Kesfanslvím, duchovní i hmotnou silou zvílzujícím, hlavn byla rozkotána božiska po-

hanská, jimiž zajata byla obrazotvornost ducha lidského, tak že zaclánjíc umu istému

bránila mu v pravém poznání sprosté pírody. Tím rozum, osvobozen od všelikých povr

dávnovkostí zasvcených, poal badali a skoumati výjevy pírodní, i dostihl svtla

pravdy, poznal síly pírody a nauil se jimi vládnouti. Nemén vzbudilo kesanstvo,

oblažující svou naukou o svrchované lásce a prozetelnosti boží, pravé poznání o ur-

ení lovka i celého lidstva, i vede lichým svým vládnutím panovníky i národy, a
nkdy zpouzející se, k jediné pravé svobod, svobod to duchovní.

Bavilif jsme se dosaváde skoro výhradn lidstvem a vyvinováním se jeho v

ústrojstvo rozumné, postavmež se nyní zase na stanovišt pouhé pírody. Bylyf doby

na naší zemi, o nichžlo svdí vrstvy podzemní, když ješt ani sledu nebylo duše žl-
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voucí; živly v jednu spoustu tekutou, rozohnnou smíšen, v hrozném pohybu vroucí,

nedaly vzniku k ulvoi^cní se tles živoslrojných, oduševnných. Nebylat však ta hmota

bez bytnosti duševní, Bh vznášel se nad tekutinou touto a ídil bouení její, až se

zmírnilo a ustálilo a rozstoupli se živlové, každý na své místo píslušné, u vnit zem-
koule, okolo ní pak vody ji cele pokrývající, a nad nimi obor vzduchu lehkoplynného.

I v tom nebyla ncíinna duše všech duší píštích, ulvoilaf hmoty nadané všelikými

vlastnostmi, a rzné platnosti pro budoucí jich upotebení k utvoení živoslrojných tles.

Jesl málo tchto hmotin životvorní síle poddaných, hlavn z nich složen jest náš obor

vzdušní, a posavad známy jsou nám co takové prvky oxygen, azot, hydrogen a karbon

(kyslík, dusík, vodík, uhlík), mimo nž jest ješt nkolik zemin též mocím životvorným

podízených, totiž vápno, káli, natron, fosfor, síra, chlor, železo a j. Jiné pak Imoty

zemské chovají s-6 k živobytí buto zcela lhostejné, anebo i nkteré záhubn, jiné

zas. leprv piinním lovka v mravních jeho záležitostech psobí.

Kdož by pomysleti mohl, že by pouhou náhodou ony prvky vzdušní k utvoení

živých tles se byly hodily, že by k tomu od prvopoátku stvoení vným rozumem

nebyly vyvoleny ? I tímž právem po všechny asy v tomto konání setrvávají.

Tvrí moc pírody však nejala se hned první dobou vyšší živoišstva tvoiti,

an lovk poslední vyšel z rukou jejích. Na pomezí, kde se stýkají vzdušní obor a

vody, kterážto z poátku jedním ohromným oceánem celou zemkouli objímaly, potká-

valy se látky ony prvotvorné; a snad i pispním záícího slunce, jako to podnes o

vznikání nálevník, as a plísn soudíme, vznítily se první jiskry živobytu. Dosaváde

také rostlinstvo u trávení a vzrstu svém bezprostedn bere tyto prvky živelní k utvo-

ení látek svých, aniž jinak již díve rstním zorganisovaných požívati mže, léby

zase do pralvaru živelního se byly navrátily.

Paláontologie nás uí, že hlavn rostlinstvem zaátek a základ se stal všeho

vyššího živobytu. V oné dob, když ješt celý povrch zem jediným Oceánem pokryt

byl, vyrodily vody jen rostlinstvo vodní pouze buukovité, ásy moské, hroznovice (sar-

gassum), chaluhy (fucus), puchratky (sphaerpcourcs) a jiné nesíslné rody podobného

bejlí v ohromné hojnosti, vše velikánských rozmr, ježto splývaly po hladinách na sta

mil rozsáhlých, a mezi nimiž hemžilo se bcjložilc, plolic, rak, mlž, erv, hvzdejš

a t. d. neobyejných tvar, což vše zhynulo asem svým, Icdva nám stopy zanechavši v

horninách pechodních.

Pak nastala doba útvaru kamenouhelného, když se pozdvihovati poala zem ne-

síslnými ostrvky nad hladinu moskou, ježto se pokryly bujným rostlinstvem, stromo-

dobným papradím a pesliím , vyšším to cévkovatým výtvarem rostlinním. Tyt po

sob hynouce a zase vzrstajíce tvoily bohaté sklady paliva pro píští tisícelelí.

Pevládali tenkrát uhlík, hlavní to látka žití rostlinného v oboru vzdušním, i

nelze bylo ješt vyššímu živoišstvu jej dýchati a požívati, proež ani takového nestávalo.

Tím pak hojným roštním zužita vtší ást uhlíku i vyištn vzduch, aby sloužil

dýchání tvor vyšších, živoich, pátenatc, žijících ve vodách i na suchu, i po obem

— obojživelník.

V nových pak i nových dobách obnovena tvá zem, a vždy nové a vyšší vzni-

kalo rostlinstvo a živoišstvo; ono potravu dadouc tomuto, toto uzpsobeno všelikými

samorostlými nástroji, aby užilo, osvojilo sob rzných plod rostlin. Rostlinstvem se

nám ukazuje v každém vku píroda zemská jako milující loáti, jenž zvíectvo kojí
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vlastními prsy, ano i obstarává je všelikou útchou smyslní, dobrocliulí, libovtíi, krá-

sou barev, sliností podob, peujíc o jeho skrýš a obydlí ano i o zachování potomních

pokolení.

Podáváf pak rostlina krom živících i hojící látky proti neduhm jeho, též i jedy

omamující, smrtící, k výstraze to v požívání, k povzbuzení poznání dobrého i zlého.

Konen i tla nižších zvíat mla sloužili za potravu druhm vyšším, jako obf kladena

pi^írodou vyšším silám, aby vzbudila i cviila jejich smysly a umné jejich innosti, jež by

se vyvinuly lovením a lapáním své koisti; jinak pak obdaila zvíata pudem lásky

rodinné, obstarávající mladálka svá i peující o pišlí potomstvo. Tímf se stalo prviií

zvstování svtla rozumu, ježto v poslední dob, dob nynjší, stvoením lovka
vzejíti mlo.

Hmotnou tvorci mocí pírody zvstovalo se také, adami vždy k vyššímu slupni

výtvornosti bažícího živoišslva, píští vzniknutí vznešené podoby lovka, jenž mla
sloužiti za vzor a mítko veškerému tvorstvu.

První pokusy o vytvoení živoišstva, hvzdejši, slimejši, polypi, korálové, ukazují

ješt ráz rostlinný vícepramenný, rozmrem šíky se prostírající, k ouplné soumrnosti

se blížící, akoliv i zde již protivy jednotlivci i pohlavní se vyskytují.

První hlásáni podoby lidské stalo se již vytvoením lánkovou, erv, korejš,

povouk, hmyzu, u nichž práv všechny rozmry a protivy tla lidského se nacházejí:

konec duševní neb hlava, konec pohlavní s rodidly, strana bišní, strana hbetní, strany

pravá i levá, kde obyejn pohyblivé koniny tkvjí. Jsouf i vnitnosti, nástroje hlav-

ních zábyv životních, po délce rozpoloženy, v hlav mozek, pak vnitní nebo i ze-

vnitní dýchadla, zažívající žaludek i steva, krev proudící srdcem i žilstvem, plodící

ástky samí neb samici. Akoliv u nkterých mkkejš tento poádek všelijak peka-

žen a zkroucen se býti zdá, pedce však jmenované rozmry a protivy u nich se

najíti dají, vyjma lánkovitost zevnitní, jakoby se chystalo utvoení lánkovitosti vnitní.

Tof se teprv u pátenalc ili obratlovc vyskytuje dle ádu hlavních jejich ti-íd, ryb,

plaz, pták, ssavc. Na vrcholí ssavc postaven lovk, s hlavou vzhru vztýenou,

s tváí, a k nebi obrácenou, však i pátrající na všechny strany pozemské. Píroda v

lnu zem, ve vodách životoplných, pod hejícím, oplozujícím líhnutím parnaté spousty

vzdušní, pod správou a nadvládou slunce vytvoila tak postupnými tvary, od nejprostších

až k nejdokonalejším, celou adu živoišstva až do lovka, jenž se stal korunou ce-

lého tvorstva. I nyní, i po všechny asy podobným postupem vypodobuje tvorci moc plod

v lnu matee, optujíc všechny tvary pedešlých dob stvoení, aby zase k nynjšku dospla.

Tu se okazuje v zárodku nejprv podoby kulaté s blanou s míhajícími se asinkami první výlvar,

pravý to nálevníek
; pak tvorek vzrstá do délky, vyskytuje se páte s obratlemi, první

to lánkovitost, jakoby ervíek ; vzrstá mozek, pidají se dutiny se svými vnitnostmi,

srdce v rzných stupních dosplosti, koniny na zpsob ploutví, ryby to podoba nebo

plaz-U, až všechny ásti dospjí v pravý plod lovka pipravený k porodu. Takt se ne-

ustále optuje ten div, jímž stvoeno bylo od prvopoátku celé tvorstvo pozemské.

Zdáf se hr.íné, pedstaviti sob onu dobu zem naší, když ješt lovka na ní nebylo,

když ješt smsice živl bouila po zemi, anebo jen bezvdomé rostlinstvo panovalo na

povrchu jejím, plýtvalo po vodách jejich, aniž bylo duše ilé, jenž by požívala dar

Všemohoucího. I nastalyf doby po ohromných pevratech kry zemské , když se vše

hemžilo živoišstvem po vodách, po zemích a ve vzduchu; i rznými smysly pojímány
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lahdky svta i užito jich ; však nebylo umu pojímajícího pomry všech vící, i pozná-

vajícího jich smry a užitky, slepé jen zvíectvo panovalo po zemi, i hynula pokolení

životních nezstávajíce památky, leda svými kostrami. Postaven posléz lovk na tento

svt, i vzešlo svtlo vyššího vdomí, vyvinuly se vlády rozumu, jimiž zkušena, skou-

mána i opanována každá síla, hmotná i duševní, vznikající na této zemi, i ustálena pa-

mátka minulých djství pírody i lidských pokolení.

Považujíce ješt jednou, vzhledem nazpt obráceným, psobení pírody, jak sob

v utvoení všech bytností, živých i neživých, od vk do vk poínala i poíná, po-

znáváme, že její pvodní, sama v sob nerozdílná moc, do skutenosti tohoto svta vy-

cházejíc, rozstupuje se na dvojí innost, jednu hmalnou, pedmtnou, bezvdomou,

druhou pak duchovní, ousobní, vdomou ; že však tyto innosti, vycházejíce z jednoho

zídla vného, nemohou nikdy býti naisto rozloueny, nýbrž každá pimíseno chová

cosi z druhé. Tvorci síla v pírod dlí se v každém úkonu svém na dv doby nebo

initele. Jedna jest doba pedmtenstva , i tvoí se hmoty bezvdomé jistými jakostmi

nadané, v nesíslných pomrech sluitelné i ncrozluitelné; jí naproti vzniká doba

ousobnosti (snbjektivnosti) jako oustedení, jenž tvoí síly , které hýbají hmotami, je

poádají, sluují, rozluují a v tvary urité uvádjí. Mezi tmi silami jsou zase n-
které nevdomé, jako tíže, svtlo, teplo, magnetina, elektina, síla hlativá, síla živo-

tvárná; jiné pak vdomé, duševní. Rozum však a poádající svta moc náleží vnému
pvodu jeho, bytnosti istoduchovní, jenž vládne veškerým hmotenstvem i vším, co ob-

daeno duší živou, samovdoucí. — Z toho stanovišt vycházejíce vidíme s jedné strany

v prvotních živlech vlastní jako svty vznikali, jako bydlišt, uspoádaná pro píští

tvorstvo, rostlinstvo i živoišstvo. asám, travinám, bejlí a stromoví všeho druhu, ano

i nižším bejložilm (phylozoa) nebylo teba vlastního pokrmu pipravovati; bralyf jej

bezprostedn z objímajících je živl. V pozdnjších leprv dobách vyvinujícím se vyšším

rostlinám spravena vlastní stanoviska po rovinách, horách i dolinách v rzném položení

proti slunci, po rzných výšinách pro oháni neb ochlad, po rzných pdách v mokru

i po suchu. Vzrslalot radostn rostlinstvo , ne jen pro sebe, nýbrž aby podalo

potravu, obydlí, všeliký požitek a útchu píštímu živoišslvu. I mlof býti rost-

linstvo pedmtem a látkou života ousobního zvíecího, jenž se ješt oekával. Tu

poala píroda tvoiti bezíslné tvary živoich, každý podlé bydlišt v živlech jemu

ureného, podlé zpsobu potrav rostlinstvem mu pihotovených, podlé polohy k nebesm

na povrchu zem. Každý ouhrn pedmtenstva obdržel, péí a láskou tvrce, vlastní

ousobu tlem i duší, smysly, hýbadly, travidly, dýchadly, rodidly tak upravenou, aby v

nm se svobodn hýbala, trávila, dýchala, všeho blahocitu požívala, piišlím pak i po-

kolením po zahynutí jednotlivc vzniku dávala.

Každému pak druhu zvíat na tle jejich podlé okolnosti, podlé jejich urení pr-

votního, utvoeny nástroje perozliné. Tu obyvatelm vod plovadla, sti-íkadla, mchýe,

žábra, lýkadla, nozdry, sluchy, oi, tykadla, zbroje a brnní, lesklobarevné zevnitní

okrasy rozmanitých zpsob, rzné chtíe, pudy a vnuknutí dána jsou, aby se voln po-

hybovali v živlu svém, trávili potravy a oživovali hlubiny jeho. Co pro vzduch a pro sucho

slvoíno, letadly opateno, rznolvárnými nohami, aby lezlo, chodilo, bhalo, skákalo

;

kusaly perozliného ústrojem', aby mkké i tvrdé krm bylinné se rozezaly, rozemlely,

zpolýkaly, strávily, pozažily ; tuf na vyšším stupni smysly vyvinuty, aby pojímaly lahody

pírody rostlinné, a utvoeno oí bystrých, jasných, blízko- nebo dalekohledných, sluchu,
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aby vnímal zvuky a Iilasy vzduchem tkající, výstrahu dával ped uarážojícím vrahem ne-

vidným anebo vyslihal koist zakrytou. Nebof na suchu, ve svtle, pod vzduchem

vznikal bujnjší život, rozmanitjší nastaly pomry mezi rznými rody rostlin i zvíi-at,

mezi zvíaty samými , mezi druhy i druhy , tu bejlo- tu masožrouly , mezi jednotníky

dle pohlaví jejich, mezi roditeli i potomstvem, ano i tovaryšské spolky, soukromné i obecné

práce, vzájemné pomáhání, hájení a bránní, boje, bitvy a ptky, vyhoštní a sthování

vytáely se u dosplého živoišstva, jakoby se zvstoval píchod njaké vyšší bytnosti.

Až dosud nám tvánost zem arcif poskytuje zejmé rozsloupení se na dv prvotní síly

pírody, na pedmtenstvo rostlinstvem se rozkládající, a na ousobnictvo živoišstvem

pedstavované. Nedosáhla však ješt ousoba, duchovní tato bytnost, takového rozsahu,

aby sob celou zemkouli , ano celý viditelný, umem postižitelný vesmír prolipostavila

a jej sob uvdomila. Duševní tato síla jest po živoiších i po rznotvárnýcli rzno-

šfávných rostlinách dle jejich rod jako rozrušena ; každiký tvor jen obmezen na

skromný oborek, jejž dále nepcsáhá, k tomuto jen utvoeny jeho smysly, jeho hýbání,

k tomu uskrovnn jeho um, jeho chtíe a vle, v tom obmezeno jeho vdomí. Stávat

duší nesíslných, které sob neporozumívají vespolek, an každá depí v soumraku vlast-

ního sobectví. — Však i nyní vznášel se duch boží nad tím novým tvorstvem, jako

v první dob nad smsicí neladnou. I znova vztásala se zem i vzbouily se vnitnosti

její, vylévaly i odlévaly se vody, vystupovaly hory, zdvihaly se pevniny, rozsáhlejší

mnohem než byly díve, zahlazena pokolení živoucí, i zdálo se, jakoby zem k starému

chaosu navrátiti se mla. Nebylo to však ke zkáze a k zniení. Chystaly se síly pí-

rody k vyššímu ješt tvoení. Pipravovala se pda zemská k pijetí nového tvorstva,

daleko pedícího vše, co dosaváde bylo utvoeno. Nové i nové rody povstaly v rostlin-

stvu, povstaly v živoišstvu, a mezi nimi octnul se i rod lidský, jenž byl, jak svaté knihy

praví, stvoen podlé obrazu božího. Obrazem božím arci jest svt celý, vycházející

z vného rozumu božského, svta pak obrazem jest lovk, jejž malosvtem (mikro-

kosmem) nazvali staí filosofové etí. Leibnic jmenoval své monady (duše samostatné)

zrcadla svta, což v jistém smyslu to samé jest. Ovšemt lovkem dosáhnut nejvyšší

stupe ousobnosti v pírod pozemské. On stal se jako ouslední duší její. V tomf

záleží hlavn urení jeho, ovdomní sob všehomíre se stanovišt zemského, poznání

všech sil pírodních na zemi, i celého tvorstva jejího, i poznáni tím vného jejich p-
vodce, poznání vlastní pírody lidské, jenž osvícena nade všecko svtlem božím, jehož svaté

vle zákony vykonávati i úastniti se vlády íše jeho, nejvyšším úelem lovka zstane.

Jak postupem as lovk sob poínal, aby poznal pírodu a ji své služb

podmanil, budiž pedmtem píštího pojednání.

Laštovka, zvstovatelka jara.

Z nižin vypilo slunce již všechen sníh, na mezích, lukách a stráních zelená se

již trávník, hmyz z dlouhého spánku probuzený pobíhá a poletuje v .slunení zái, hle,

tu asn zrána vítá nás kolem okna se prohánjící veselá ele laštovek. Neustále

štbelá své jarní pozdravení, prohledává opuštný domek, a zde onde potýká se s luzou

vrabí, vyhánjíc dotíravé plém ze svého majetku.

asn v podzimku opustila nás milá tato soudružka domácích strastí a slastí, pes
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ledové hory, moe a pískové pustiny odtáhla pryí až tam, kde teplý Senegal v palmo-

vých hájích se vine, ale nezapomnla na svíij domov. Sotva se na severu stíny krátí,

již se vrací vesele domii, k nízkým chatrím vesním a k vysokým krovíim mfistským.

Již naped vyslal voj nkolik harcovník, kteí ale ješt s mrazivým obliejem zimy

se potkávají, proež již od doby Aristotelovy v ústech lidu písloví se chová: Jedna

laštovka nedlá jaro. Jinak ale jest s piisthováním celého voje — pak následuje

neomyln jaro.

Lašlovka ') pítulná k lovku, švítoi'ivá mezi svými, neustále veselá a bodrá;

jest pravá zosobnlá radost jarní a letní. V hravém letu spoívá celá povaha její. V

letu chytá svou koist, hmyz okídlený, v letu pije, v letu se koupá, ba i svou mladou

rodinu krmí. Kdož neobdivoval se stelhbitosti -) a pvabnosti pohyb jejích ? Tu se

vznáší v dovádivých klikatinách do oblak, tu zase jako stela letí pes hladinu vody,

te v hustém chomái svých družek proplétá tisíceronásobn svou cestu, anebo táinie

ped bouí dlouhé áry mlky podél zem a vody, sbírajíc tu mouchu, tam vodního pavouka,

vždy co obraz nových, stídavých pvabnosti, co povtrní labyrint, jehožto závitky ani

nejbystejší oko nerozvine.

Sotva otuží se mkké peí mládat, již je vycviují roditelé ve všech tchto

umloslech. V ulici mezi dvma zdmi, nebo v podobném príilivu vzdušném, poíná

první cviení. V rovném smru letí matka naped a hbit následují dti, zpoátku ješt

nejist, ale vždy rychleji, až najednou matka ve tveraivé oklice se uhne, a štbetavá

mládež pod ní uletí, bázliv se chápajíc výstupk protjší stny. Brzo však, po dvou

neb tech dnech, vycvií se mladý sbor ziiplna a vychází již na delší výletry s druži-

nou starší.

Jak krásn a moude pipravila ruka Tvrcova tohoto povtrného plavce! Štíhlé,

nžné tlo s peím ztuha pilehajícím, dlouhá, špiatá, vzájemn se pesahující kídla,

protažený vidlicovitý ocas : vše jeví pružnost a lehkost. Jenom nohy jsou neobratné,

krátké, na dkaz, že v povtí, nikoliv ale na zemi jest cesta a kolébka laštovky.

') eled laštoveli (Hirnndinida)- patí k ádn pvc. Znakem této eledi jest široký, ploský,

hluboce rozeklaný , na špice mírn zalinntý zohák s hrdlem náramn širokým. Dírky

nosní jsou podlouhlé, šttiny u koene zobáku krátké a mkké ; kídla velmi dlouhá, špiatá,

s devíti brky v peruti , z nichž první jest nejdelší. Poet brk na ramen obnáší též devt.

Nohy jsou krátké , dosti silné
,
postední prst mnohem delší. K eledi této nenáleží rorejs

a lelek, nýbrž z evropského ptactva jenom pt druh a sice :

Jiika, Hirundo urbica, Hausschwalbe ; má bhy a prsty opeené: barvy jest

ernomodré, bicho má bílé, ocas jednobarevný; 5". Staví na zevnitní stran domn.

Laštovka, H. rustica, Rauchschivalbe; má bhy a prsty lysé; barvy jest modroerné
;

hrdlo a elo má rudé , bicho bíle , ocas bílé skvrnitý ;
6 '/, ". Staví u vnil dom.

Behule, H. riparia , Uferschwalbe
;
popelavá , dole bílá s popelavým prsním pasem;

5". Hnízdí v zemi.

Laštovka alpská, H. alpestris a L. s k a 1 n í , H. rupestris, žijí v jižní Evrop.

Z cizích jest nejpamátnjší Salangaua, H. esculenta , žijící v ín a ve východní

Indii, kdežto na skalnatém pobeží z moských rostlin a rybích jiker hnízda si staví,

ježto se sbírají co zvláštní lahdka.

') Dle nkterých udáni uletí laštovka 1 O mil za hodinu , tedy 240 mil za jeden den.
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Ale v oku a hlasu jejím spoívá zvláštní pvab. Malé, bystré oko, štbelavý,

iikdy sténající, jindy vesele pokikující hlas projevují zvláštní povahu duševní. Povaha

lato jest ale psychologickou hádankou. Nebof pripojujc-li se vlaštovka jednak pítuln k do-

mácnosti lovka ^, pudí ji jinak nepokoj do daleké ciziny; je-li jednak až do nejpodiv-

njších podobností istotná^), staví jinak sviij domek ze špinavé hlíny ^). V etných

spolenostech sídlí laštovky vedle sebe a pomáhají si vrn v as nouze ^), pelivou

láskou ošetují své dti a stehou je pi plvabném štbetání po celou noc; ale jindy

srší zrak jejich také jiskrami zlosti a hlas promní se v neladný pokik práe; neúnavn

loví a chytají hmyz k nasycení neustálé žravosti, ba i pronásledují havrany a Jiné

loupežníky s odvážnou myslí; nic mén však strachem omráeny padají k zemi pi

spatení luáka nebo ostíže.

Tím objevuje se podivná dvojitost v povaze její, spojujíc znaky klidného pvce
s odvážlivým dravcem.

Nám ale jest laštovka milým, blahodjným ptákem. Dojímavá láska k mláatm '),

pítulné hnízdní se na domech, pvabná hra v povtí, píchod a odlet s jarem a

jcsenem, vše nám ji uinilo milou, ba i posvátnou,

Dosavad se u nás nikdo neopovažuje hnízda její spíchati a mladé zkaziti, ba

druhdy propadal zlomyslný škdce tlesnému trestu. Dosavad u nás neostýchav staví svá

hnízda na koslelích i posvátných sochách^). Láska všech osadník je chrání, nebot

mnohá dobrá vlastnost provází okídlené tyto hosty.

Kde vlaštovky hnízdí , nezapaluje prý boží posel ; odkud se sthují, tam nastane

nemoc a bída; kdo hnízdo jejich ruší, ruší prý své vlastní štstí. Našim dívkám, okolo

') Naumann (Naturg. I. p. 325) vypravuje o laštovce, která si stavla hnízdo v pokoji jednom

ua povšený stevíc. Já sám vím o hnízd na dveích asto otvíraných u p. rady W.

') Nejenom že lejno vždy z hnízda vyhazují, jde istota jejich tak daleko, že starostlivé matky

svým mláatm i zobákeni istí.

^) .Stavní hnízda jejich jest došli umlé. Zobákem nasbírají hlínu, ovlhí ji silnou ze zvlášt-

ních žláz
,

pilepí ji k atu svými prsty , sednou, si pak do hnízda a vyhladí ze uvnit

otáením a poopravováním, až je docela hotové.

') Píklad podal p. Spatoý v I. ísle Živy.

') O. v. Kotzebue vypravuje v knize : „Neue Reisen um dle Welt" následující : Když jsme

u Kamatky zakotveni byli , vystavl ti párek laituvek své hnízdo vedle kajuty. Nedajice

se vytrhovati lomozem práce, vylíhly svá mláata, krmily a í*ehly je staroslliv. Jednoho

dne vyzdvihly se kotvice a koráb plul opt do širétio moe, Laštovky se tomu jako po-

divily , bázliv obletovaly koráb, ale spchaly pedce vždy na zem pro potravu, až konen
vzdálenost korábu od pevné zem byla píliš veliká. Nyní nastal boj mezi láskou k dtem

a zachováním sebe samých. Dlouho obletovaly ješt koráb , zmizely pak na njakou dobu,

vrátily se opt, sedly si do hnízda, kdežto jim hladoví ptákové nadarmo zobáky otvírali.

Žalostn stenaly laštovky
,
ješt nkolikkráte se vrátily , až konené již koráb píliš daleko

od zem byl , naež se lodníci opuštného hnízda ujali.

") V Shakespearov Macbelhu (I. jednání) pipomíná se krásné místo o hnízdni lastovek na kostelich :

Hle tento letní host
, milá laštovka.

Volíc si svatý krov jakožto stán,

Svdí tím píbytkem oblíbeným.

Ze vábn vane zde nebeský dech.
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jejíchž oken asto lítají, zvstuji šastnou lásku, iieljof prý nad každou nevstou la-

šlovky lítají, kdyby i na poli, na lukách nebo na sade stála.

Hlas laštovky, lupjšiiu uchu ovšem nezrozumilclné švitoeni, vstujc jiniavjšimu

sluchu básníka a lidu city nevinné radosti, sladký libozvuk spokojenosti, ovšem nkdy

také bolné naíkání pi vezdejší strasti.

Bu nám tedy vítána, laštovko, zvstovatelko jara, i nám jsi obrazem útchy ; n-
hot zvstuješ, že po kruté dob hoe a vášní pijde libý as míru a radosti.

Rozmluva o rstu bylin.

OdJnllaSaxa.
(Viz tab. VII).

— Tyf se díváš zde na ohe, jak v kamnech hoí, jakobysi z niio chtl pro-

rokovati ; což t tak vábí ?

. . . Ovšem mne vábí pvabný, hravý živel tento , sedávám nkdy hlavu v ru-

kou dlouho a dlouho, a pemýšlím, co jest plamen, jak se živí, podle jakých zákon se

ídí; pi tom mn pak mnoho jiných vcí v mysli se kmitá.

— Což pak ledy jest plamen?

. . . Milý píteli, na tuto otázku nesnadná jest odpov. Chccš-li ji pojmouti,

musíš vždy dále a dále do širého bojišt pírody, musíš nahlédnouti do hlubin, o nichž

obyejník nemá zdání, musíš se ponoili do moe nových myšlének, rozmanitých zku-

šeností, musíš vyhledati stonásobných nitek, jejichž vzájemný uzel spoívá v hravém

plápoláni ohn. A pede jak jednoduchý jest tento úkaz. Tak jest to se všemi úkazy

pírodními. Jak jednoduchý se nám zdá býti rst bylin. Ze semena vyklíí se útlá by-

linka, roste, kvte, nese plody a zahyne. Ejhle, zde máš hyacint; cibule jeho, pouze

podepena hrdlem sklenice a ovlažena vodou, vyhání již zelený kužel list a za králko

bude ozdobena krásným, lib páchnoucím kvtem. Tof laké velmi jednoduché, stalo se

to již tisícekráto. Ale ptej se, odkud bére tvj hyacint svou libou vni, odkud lesk a

pvab svých barev? Snad z isté vody této láhve, snad z povtí tvé svtnice? Zde

stojíme opt ped branou široširého skoumání, zde musí ku pomoci pispli nejskvlejší

vynálezy prmyslu, hluboce promyšlené sady silozpytu, abychom jenom poznali, nikohv

dokonale pochopili jednoduchý úkaz, jak tvj hyacint roste.

— Aj lot divné ! v jakém pomru jest prmysl k mému hyacintu, a jak pak

nám mohou mathematické sady fysiky vysvtlovali krásu kvtiny ?

. . . Ovšem mohou. Nebof prmysl hotovi drobnohledy a fysika podává zase

prmyslu zákony, dle nichž se tyto nástroje hotovili dají.

— Myslíš tedy, že se ti drobnohledem podaí vynajili vysvtleni ? Myslíš, že mi

celou podivnou vc vysvtlíš, ukážeš-li mi ty rozmanité trubice, ccvy a mchýky?
. . . Nikoliv. Netvrdím, že se nalezne v tchto mchýcích pvodní píina

krásn zbudované kvtiny, ale tof jisté, že poznáním a pochopením tchto útlých ástic

Xenlt pilíe , okna , cimbuí,

Ni jednoho ochránuébo Itoutlíii,

By nevšel (eu pták (am plodné hnízdo.

Kde vlaštovka si ráda poletuje,

Tam , vte mn , vždy libý vánek duje.



140

k oné pníiii blíže pistoupíš, že poznáš aspo ást onch jednoduchých, všeobecných

zákon, dle nichž se píroda ídí; podržíš-li vždy celek na zeteli, poznáš význam a

úkon jednotlivých ástí, a celek objeví se tob jakožto výsledek jednotlivých sil, vy-

plývajících z jedné všeobecné síly, s nížto každý živok tisíceronásobnými nitkami sou-

visí. Ostatn nezná badání jiné cesty. Od složeného musí se sestoupiti k jednodu-

chému, tofot se musí nejdíve pochopili, aby se ono též poznalo. K takovému jednodu-

chému úkazu obrátím .tvou pozornost. Zajisté jsi již mnohokráte pozoroval zelený sliz-

nalý povlak, který potahuje stojaté vody, nebo si již také si povšimnul zelené plesni-

viny, která kvtinové hrnce nebo rámce vlhkých oken pokrývá.

— Tot jsem pozoroval, a slýchal jsem též, že prý tyto vci rostlinami jsou,

ale abych se ti upímn vyznal, myslím, že to jsou pouhé domnnky rostlinopisc.

Jaká medle jest podobnost této zelené neisté sliznatiny s pvabnými stébly trav a s

pestrým kvtem luin nebo s velebnou košatou korunou jilmu?

. . . Práv tuto podobnost objeví nám drobnohled, a nejenom to, nýbrž objeví

nám též, že tyto zelené kuliky takka poátek celého rostlinstva pedstavují, že se

totiž v jistém smyslu k vyšším rostlinám tak mají, jako zárodek k ' dosplé rostlin.

Ejhle, zde pod tímto drobnohledem nalézá se ásteka zeleného, povlaku.

— To vypadá pkn, ale podobnost k jiným rostlinám nespatuji, vidím, práv

jenom samé zelené kuliky, tuším, že nkteré se pohybují.

. . . Dobe. Prozatím si tuto vc kresbou naznaíme, abychom pozdji opt

k ní se navrátili mohli (obr. 1.).

Obrafine se ale k vysoce vyvinuté rostlin, vezmmež k. p. kvítek tešový.

Rozíznu-li totiž tento nejvnitrnjší zelený díl, vajeník nazvaný, najdeme v nm malé

bílé kuliky, na kraounkých stopkách upevnné. Tyto kuliky jsou poátkem semen,

a v nejvnitrnjší ásli jejich jeví se práv živý perod, jehožto výsledkem klíek bude.

(Obr. 2.).

— Nespatuji nic více nežli hromadu bunk, a to velmi nezetelných a za-

kalených.

. . . Tato zakalenost pochází z toho, že všechny buky ili mchýky naplnny

jsou životní šfavou, jemným zrním nasycenou, z nhož opt nové buky se utvoují.

Nepozoruješ ale u prosted tchto nahromadných bunk velikou prostoru, zdánliv

prázdnou ?

— Ano, zdá se mi to býti veliká díra.

. . . Tof se jenom tak zdá, ponvadž jsme z celého vajíka tenounký lístek

vyízli. Ostatn jest lato proslora zvláštní blánkou obstoupena a tvoí vak dokonale

uzavený, o emž se snadno pesvditi mžeme, odslraníme-li pozorn okolní buky.

Prhledné místo objeví se nám pak co mchýek tekutinou naplnný. Ppužijeme-li

silnjšího zvtšení (obr. 3.), pesvdíme se, že tekutina v mchýku není irá, nýbrž

že obsahuje malinká zrníka, plovoucí co lesklé a tmavé teky rozliné velikosti v te-

kutin. Na pedním konci zárodkového vaku tohoto jest nkolik mchýku, z nichž

každý opaten jest jádrem. Pedstav si nyní tyto mchýky zelené, a zajisté nalezneš

velikou podobnost k bukám vodní sliznatiny.

— Podobnost obou tchto vcí nedá se upíti , tof na bíledni. Ale jakým

zpsobem vyvinuje se z tohoto bukového tílesa celá rostlina?

. . . Docela jednoduše ; buky se totiž rozmnožují
,

jak mile zúrodnní se
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stane. Zúrodnní samo záleží ale v tom, že padne zrnko pylu (prášku kvtinového) z

prášníku na hoejší ást vajeníku, na tak nazvanou bliznu, odtud dol sroste a se svým

dolejším koncem k zárodkovému vaku, jejž si práv videi, pilehne. Ostatn mohou se

buky ve vajíku také až k jistému stupni rozmnožili i bez zúrodnní, ale pak nepo-

vstane žádný zárodek.

— To se mi zdá býti podivné
;

pravíš, že se buky rozmnožuji zúrodnním, a

pak zase bez zúrodnní. Jaký pak jest tedy rozdíl v tomto rozmnožování?

. . . Rozdíl jest v tom, že pylová trubice, která ze zrnka na bliznu padlého

až k zárodkovému vaku doroste, látku obsahuje, ježto v onom vaku se nenalézá. Po-

nvadž ale tvoení bunk od povahy látky závisí, musí také výsledek bez zúrodnní

jiný býti, nežli pi zúrodnní. Pyl ale práv obsahuje ást látky k vytvoení zárodku

potebné, ob lálky dohromady, látka zárodkového vaku a pylu, vyplní tedy výminky k

utvoení nové rostliny potebné.

— Jak se ale- vytvoují buky z této smíšené látky? Nepochopuji aspo, jakým

zpsobem tvar tchto bunk s látkou jejich souvisí.

. . . Buky, které zde ve vaku zárodkovém spatuješ
,

povstali již dvojím zp-

sobem. Jedny povstaly totiž z prhledných zrníek, které v tekutin vaku plovou.

— Tedy jsou tato zrníka již sama malými bukami, které pozdji jenom se

rozšiují a zvtšují ?

... To nemohu tvrditi, nebot dosaváde není rozhodnuto, jsou-li tato zrníka

bukami, nebo jsou-Ii pevnými tlesy ; tolik jest ale jisto, že se i nejsilnjšími drobno-

hledy takový zpsob pvodu bunk velmi nesnadno pozorovati dá. Dle mínní nejlep-

ších mikroskopist nahromaují se prý menší zrnka okolo vtších prhledných, obstoupí

je kolem dokola a splynou pak v jedinou hmotu. Na to vnikne tekutina do vnitku

télo utvoené hmoty, a vyzdvihne tato splynulá zrnka jakožto blánku do výšky, tak že

zrníko obejmuto jest mchýkem (obr. 4. o 6 c). Kolem tohoto mchýka usazují se

opt zrnka, z nichž se jako z pedešlých blánka vyvine, tak že pak dva vzájemné se

objímající mchýky povstanou. Nejvrchnjší mchýek s obsahem svým jmenuje se

buka (cella). Buka utvoená nezstane ale tak jak jest, nýbrž promuje se každé

okamžení. Zevnitní mchýek pijímá do sebe hmotu a vyluuje též jinou hmotu ze

sebe ; tato usadí se na povrchu buky, tvoíc kolem zevniliní soustední vrstvy a sesi-

lujíc stny její (obr. 5.). Máme ledy nyní v buce patero díl, kteréž od sebe dobe

rozeznati musíme, totiž nejvnitrnjší zrnko s blánkou je objímající, pak tekutinu, v níž

tato zrnka (Cytoblasty) plovou, konen kžiku, která celou tekutinu zavírá (Primordial-

schlauch), a zevnitní vrstvu, která vypeením na povrchu se usadila.

— Tof všechno dobe, tvj popis jest dosti jasný. Ale výklad píiny takového

tvoení zstáváš mi dlužen. Dobe popisuješ vc, když jest hotova, ale rád bych

poznal síly a zákony, dle nichž se pvod její ídí.

. . . Máš pravdu. V lom ti nemohu dosti uiniti. Kdybychom chleli v léto

pípadnosli jíti nazpt, musili bychom se obrátiti k lub a fysice, která by nám ukázati

mla, jakým zpsobem tvor tlesa od povahy látky závisí. Musily by se vyskoumati

zákony, dle nichž se ídí vtáhnutí tekutiny do buky, promny její v buce a vyluo-

Cování z buky; musila by se vyskoumati pravidla, která v každé jednotlivé pípadnosli

místa mají, a pak teprva mohl by se všeobecný zákon odvoditi, jehož výsledek tvar

hotový pedstavuje. Takové chemie a takové fysiky ale j(;št není. Naše skouraání jest
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v tom ohledu dosaváde více povzbuzující nežli upokojující. Ostatn, známe-li pravý

pochod, v nmžto tvary ze sebe se vyvinnjí, dobyli jsme již tím jakési pdy, z kteréž

se dále pokraovali dá. Shledáš, že práv nejzajímavjší promny rosllin od lakových

promn bunk se odvodili dají, akoliv se tím filosofickému badání nikoliv nevyhoví.

— Což se ledy stane dále s bukou. Vysvtlením toho piblížíme se snad

k cíli svému; nebof dosaváde nepoznávám, jak z tchto mchýk celá rostlina

povstati mže. Pipuslím-li teba, že topol z milion takových mchýk se skládá,

nevidím pedce žádné souvislosti mezi nahromadninou tchto bunk a podobou stromu?

Pro nejsou všechny rostliny samými topoly ?

. . . Mj jenom ztrpení, k tomu dojdeme jinou cestou. Díve ti chci ale ješt

vyložiti druhý zpsob, jakým buky povstávají. Druhý tento zpsob jest dlení buky
ve dv nebo více bunk. Pvodní blánka prvotní buky rozdlí se totiž ve dv polo-

vice. Toto dlení ale závisí od zmn, které u vnitku buky se djí. Vykonáme-li

totiž pozorování v pravý as, najdeme, že bukové jádro (Cytoblast) mizí (obr. 6.),

bezpochyby že se rozpouští, ale po njakém ase objeví se v buce dv jádra Cobr. 7.),

která na buku tak ouiiikují, že se ve dva díly rozstupuje, an totiž záhyb poád hloub

a hloub do buky se tlaí Cob. 8. a 9.), až se dv od sebe oddlené buky vytvoí. Mezi

tím vyluuje již každá nov povstávající buka novou látku ze sebe, tak že se hned zase

soustední blánkou odje, za to ale rozpustí se pvodní blánka z úplná a vssaje se do

nových bunk (obr. 9.). Jeslí nyní palmo, že tvoení bunk mže jíti do nekonena,

jak mile každá nová buka tomu samému pochodu se podrobí.

— To{ tedy první poátek klíeni ! Ale jak povstává první tvar klíku ? Vždyf

se na nm pozorují obyejn lodyha a listy; dle toho ale, jak vykládáš, mohou tuším

jenom nepravidelné skupeniny bunk, nikoliv, ale podotknuté tvary povstati ?

, . . Práv v tom jeví se nejvtší zajímavost. Nebof uznáváš, že tvar skupeniny

bunk závisí od toho, jak se jednollivé buky vedle sebe seadí.

— Myslím, že buky vedlo sebe leželi zstanou, jak povstaly.

... To ovšem iní.

— Jakým zpsobem závisí tedy tvar bunní skupeniny od dlení bunk?

. . . Tvar závisí bezprostedn od smru, ve kterém nové stny v buce po-

vstávají. Pedstav si dv buky bezprostedn za sebou ležící (obr. 10.), tak že stny,

jimiž se od sebe dlí, vodorovn leží. Nyní af se dli op't poslední buka ve dva
j

díly, ale stna mezi obma af jest opt vodorovná — tím obdržíš ti buky, které bez-

prostedn za sebou leží (obr. 11.). Jestli se ale poslední buka v kolmém smru dlí

(obr. 12.) ,
povstane na konci bukové ady malá hlavika , která se v dva laloky

rozdlí, rozstoupí-li se povstalé buky více od sebe. V tom spatuješ patrn základní

tvar vyšší rostliny: buky v jedné ad za sebou ležící pedstavují lodyhu, buky dvoj-

adé ale dlohy (kotyledony). —
— Pochopuji to z úplná, ale pedce mi není jasno

,
pro se buky práv v

podotknutém smru dlí?

. . . Tot se nedá ovšem tak snadno vyložili, ale ponkud se dá úkaz tento vy-

svtliti pozorováním, jaké promny buka utrpíj když je bud sama pro sebe, bud kolem

do kola jinými bukami obstoupena. Do jednollivé buky (obr. 15.) mže okolní tekutina

voln vtékali z kterékoliv strany; rozdlí-li se ale tato buka ve dv (obr. 16.), po-

vstane již mezi obma mezerní stna, a tekutina, která jednak voln do bunk pistu-
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puje, musí na drulié stran z jedné do druh picházeli. Již lim povstane zvláštní

proudní tekutiny. Ješt více ustáli se tento proud, když se buka kolem do kola ji-

nými bukami obstoupí (obr. 17.). Pak pijímá nejvnitrnjší potravu jenom z okolních

bunk a proud má svj urfiitý smr. Výsledek tohoto proudní, jakož i ouíinky svtla

a jiných mocí musí pak docela jiné býti, nežli u jednotlivé, porzné buky. S tím pak

souvisí zajisté také dlení bunk.

— Však jest to pouze domysl, nikoliv ale pozorování.

. . . Více to ovšem není, ale kde nastává meze pozorování, musíme se pouhými

domysly uspokojiti; musíme pedmtu takka bílý list podložiti, na nmž jej lépe pozo-

rovati mžeme.
— Poznávám, že jsem t svými otázkami píliš daleko odvedl. Mn se jedná

vlastn jenom o lo
,
jak se dokonalá rostlina vytvoí , totiž jak se tomu má vyroz-

umti, když se praví, že byhna rosle. Dle toho, co jsem dosaváde pochopil z tvé ei,

musí rst bylin pedce nco jiného býti, nežli pouhé zvtšování a nahromadování bunk.

Nebot klíek ili první nahromadnina bunk má zajisté jiné ústrojí , nežli dokonalá

rostlina, a mnoho promn musí se tedy v bukách vykonati , mnoho ústroj ped tím

nevyvinutých musí se vyvinouti, nežli dokonalá rostlina povstane. V em záleží tedy

lato promna, jak se vytvouji tyto nové ústroje ?

... Z toho , co jsem díve vyložil, vyplývá již vlastn pojem rstu bylin v

hlavních jeho základech. Chceme-li však rst uritými slovy vysvtliti, pedstavmež si

jej jakožto dlení bunk a spolu jakožto rozšiování a protahování jejich. Dlení a roz-

šiování dje se ale následkem látky do vnitku vtažené a tam promnné, jakož i k

utvoení stn Bunních a nových bunk upotebené. —
— Jak pak se ale tato promna v bukách vykonává ? Vždyt buka ped-

stavuje uzavený vak, a myslil bych že jest to jedno, nalczá-li se tekutina venku nebo

uvnit.

... To práv není. Nebo první, pvodní buka jest hned zprvopoátku napl-

nna jistou látkou, jejížto ástky k sob v uritém pomru stojí. Yniknou-li ale nové

látky do buky, zruší se tento pomr a povstanou nové sloueniny. S tímto rušením

souvisí též místní promna, která se pod drobnohledem co proudni objevuje (obr. 18.).

Proudy mají uritý smr podél stn bunnich, a sice smr spirální. Pro práv tento

smr se objevuje, nedá se dosaváde vyskoumati , ale tolik jest jisto, že též usazování

látky na blánkách bunních dle tchto proud se ídí. Ovšem psobí na to také jiné

okolnosti, a z toho pochází, že spirální usazení rozmanit se objevuje. Tak k. p.

(obr. 19.) máme buky, v nichžlo se vytvouje dokonalá spirála, jinde (obr. 20 ) vytvo-

uje se petržená spirála nebo uzavený kruh. Ob. 21. pedstavuje buku, jejížto stny

zdánliv provrtány jsou jednotlivými otvory. Jsou to tak nazvané póry bunk, totiž

místa, na nichž se pražádná látka neusadila , a kteráž tedy pvodní tlouštku podržela.

Prez takové buky pedstavuje se na obr. 21.

— Pokud se ale pamatuji, mluvil si pedtím o dvou blánkách , které se sou-

stedn objímajíce tekutinu zavírají; která. pak z nich se vlastn sesiluje, vnitní nebo

zerailní ?

. . . Patrn zevnitní; nebof vnitní blánka jest ona živá ást, která jak vta-

hování lak i vypocování látek prosledkuje. Látky vylouené zstanou zrovna ija vnitní
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leželi, pak se vylouí druliá vrstva a zstane pod první, atd., ják to v obr. 22. ped-

staveno jest. 1 znamená vrstvu nejdíve vypeenou, 2, 3 znamená následující.

— Odpus, že té vytrhuji; pi tchto výkresech mi nco napadá. Divé jsi

jmenoval buiiky malými "mchýky , a zde nalézám tvary , které se více podlouhlým

vakíim nebo malým soudkm podobají.

. . . Máš dobe, ale buíiky zde pedstavené jsou vyaty z dosplých rostlin,

kdežto vzájemným tlakem tvar svj rozmanit promnily.

— Dobe. Vrame se ale nyní opt k vrstvám bunní blánky. Z tvé ei zdá

se vysvitali, jakoby všechny buky z jedné a té samé látky se skládaly, a pedcc jest

znamenitý rozdíl v chuti mezi salátem a jablkem, mezi chutnou švestkou a zemákem.

. . . Tím se neho dotýkáš, o em jsem se ovšem ješt nezmínil. Nebo

co jsem dosaváde podotkl, platí takka o všech bukách. Každá obsahuje jádro, teku-

tinu, vnitní a zevnitní blánu, ale jakož jsem již ekl, žádná buka živé rostliny ne-

zstane ani okamžení bez promny. Každá promna jest pak provázena též luební

promnou látky bunní , o emž se jistými zkouškami snadno pesvditi mžeme.

Pvodn obsahuje každá buka jistou látku, takka svj kapitál, jímž hospodaí. S ka-

pitálem tímto ale nakládá každá dle své povahy, rozmnožuje a promuje jej, až ko-

nen celá rostlina se rozvine, složena z nesíslného množství co nejdokonaleji spoá-

daných bunk, která tvoí jediný krásný celek.

— Milý brachu, to jsou slova mislo vysvtlení, chtl jsem se ptáti, jaké látky

mimo všeobecné v rostlinách se vyskytují, které jim rozliné chuti a zápachu dodávají.

. . . Látky, které nazýváme chutnými a vonnými, jsou rostlinám tím co nám,

totiž látkami nadbytenými, povstávajíce z nadbytku potravy, svtla a tepla.

— Opt slova místo vysvtlení

!

... Ne tak docela. Nebo je vbec známo, že práv ona ást rostlin, která

podává nejchutnjší potravu, totiž plody, teprva tenkráte se tvoí, když v ostatní rostlin

nové buky se vyvinovali pestávají. Pikantní chutné látky vytvoují se teprva tenkráte,

když innost života bunního jakožto organický zábyv pestane a látky v bukách na-

hromadné pouze chemickým a fysikálním vlivm podléhají. Zrání ovoce pokrauje

tedy teprva potom, když zrst jest dokonán, ba mnohé ovoce uzrává teprva vylezením,

ímž se obyejn zvláštní kyselina nebo cukrovitá hmota vylouí.

— To jest aspo nco. Pi tom jsi ale zapomnl, že také lodyhy a listy mno-

hých rostlin, díve nežli jsou dorostlé, jakožto potrava slouží ; taktéž obilí nemá obzvláštní

píjemné chuti beze vší pípravy — jak se to srovnává s pedešlým výkladem ?

. . . To se nepotebuje s ním ani shodovati, nebo rozliné úkazy požadují

také rozliných výklad.

— Opt jenom slova !

. . . Inu, kdož mže takovému ncpochopovi také všechno vyložiti, a to zvlášt

v takové nespoádané rozmluv, kdežto se brzo naped brzo nazpt obracujeme a pro-

stedkující sady docela se pekvapují. Ml jsem radji poádnou pednášku drželi s

úvodem, výkladem a koncem, ale pi tom pak takoví pánové zívají.

— Nu, nu, jen ne tak zhurta, poslouchám již celým uchem.

... Co mám tedy vyložili?

— Pro také listy mladých rostlin dobrou chu mají.

. .• . To ví jenom Pán Bh, musíš so jinak ptáti.
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— Jde-li ti tedy o slovo, pro nám lépe chutnají u nkterých rostlin mladé

výrstky a u jiných zase plody ?

... Na to se dá odpovÉdli. Každá rostlina má svou zvláštní lálku, kte-

rouž se ode všech ostatních rozeznává. Látka tato jest ale pedce na rozliných

stupních vyvinutí jiná; u nkterých pak jest práv jenom pi jistém stupni vyvinutí

jedlá. Na takové okolnosti dává lovk pozor a používá pak rostlin dle toho ke svému

prospchu.

— Náleží mouka také k takovým látkám ?

. . . Dohe, že mi to pipomínáš, práv v tom ti mohu celý pochod lépe vy-

svtliti.

— Ale ješt nco naped ! Co pak jest vlastn mouka rosllinoznalci ? nebot

tm jest všechno nco jiného, nežli nám obyejným lidem.

. . . Obyejná pšeniná, žitná nebo jiná mouka jest smíšeninou rozliných vcí.

Hlavni ást tvoí ovšem vlastní škrobová mouka; totiž látka, která se skoro ve všech

starších bukách usazuje a sice v rozliné velikosti a podob. Škrobová zrnka skládají

se vždy z mnoha vrstev, kleré ge vzájemn objímají, jelikož pouze usazováním nové

látky na povrchu se zvtšují; pod drobnohledem pozoruje se tedy na nich mnoho sou-

stedních ar Cobr. 23.).

— A taková složená zrnka mla by se tvoiti v bukách, jež bez toho jenom

pod drobnohledem spatili míjžeme ?

... Ba ješt více, tato zrnka nalézají se v znaném množství v bukách, a pi

lom jsou tak malá, že by se jich tam ješt více vešlo. Semena obilní, de ságo-

vých palem, zemáky a t. d. mají buky peplnné velikými škrobovými zrnky, což pod

drobnohledem velmi zajímav se pedstavuje. (Obr. 24. pedstavuje buky z dlohy bobu.)

— Zdá se mi ale, že zrnka škrobová u rozliných rostlin také z rozliných

látek se skládají, nebof zemák má docela jinou chuf nežli bob ?

. . . Nikoliv. Zrnka škrobová obsahují vždy tu samu látku, totiž dle váhy 12

podílíi uhlika, 20 podíl vodíka a 10 podíl kyslíka. Mounaté plody a hlízy obsahují

ale mimo škrob také ješt blánky bunní a jiná zrnka, která v tekutin bunné
plovou. Blanky bunné skládají se sice skoro z té samé látky jako škrob, ale zrnka

v tekutin plovoucí obsahují mimo uhlík, vodík, a kyslík také dusík a sice v nejrozli-

njších pomrech, tak že povaha zrnek do nekonena mnili se mže. Z toho pochází

pak rozUná chut rozliných rostlin.

— To jest znamenité, te bych mohl býti pathelickým.

... To dlají jenom nevdomci.

— Vidíš, na to jsem nepomyslil, že od vytvoení tchto malých mchýk ili

bunk takka pozemní blahobyt celých národ závisí. Pomr tento jest znamenitý, ve-

likolepý ; tak malé prostedky a tak veliké ouinky 1

. . . Pijde na to, z jakého stanovišt se lovk dívá. Mn se v tom nezdá

nic býti lak velikého, že lovk tolik škrobových zrnek snísti musí, nežli se z nho
nco ádného vyvede.

— Bud jak bu, buka laková zstává pedce podivnou vcí se svými blánkami,

škrobovými a jinými zrnky.

, . . Milý Bože, namáhal jsem se, abych mu podivné tyto vci vysvtlil, a nyní

leprva zaíná se diviti.

10
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— Nevidím, že by se tím podivnost zrušila, vysvlluješ-li mi blíže jednotlivé' úkazy.

. . . Nikoliv jednotlivosti, nýbrž souvislost jejich vysvtluje temnou vc. Ne

práv blánky a tekutiny bunní, nýbrž zponenálilý vývin jedné buky z druhé vysvt-

lují pvod jejich.

— Práv tuto souvislost ale pohešuji u tvého výkladu. Co jsi mi povídal, zdá

se spíše býti množstvím neladn smíšených údaj, nežli ada lánk, které by jeden

s druhým souviseti mly.

. . . Pipouštím, že zde neb tam jednotlivý lánek chybí, ale práv z té pí-

iny musíme si známé údaje se všech stran objasniti, nebof k neznámým se pak snad-

nji stopa najde.

— Však pehlídnmež to, o em jsme dosaváde mluvili. Zpoátku byla buka,

ta vzela v jiné buce, ta zase v jiné, ale jak tato povstala, nevidl nikdo. Rci tedy,

jest to mezera ve vysvtlení, nebo njaký lánek?

... To se vci ani netýe. Yždyt chceme jenom vdti, jak jedna buka z

druhé povstává, a pak jest vc docela jednoduchá. Povstává totiž v píznivých okol-

nostech nahromadním ústrojné látky kolem jistého jádra nebo dlením již hotového

jádra. Kolem takového jádra vyvine se blánka, nová buka roste, dlí se opt, látky

její se neustále mní, až dosáhne konen jistého stáí, v nmž se rozdlovati pestane,

ale pedce ješt látku ze svého okolí pijímá, kterouž ve škrob, olej, bílek a t. d. pro-

muje. Všechny tyto látky zstávají bud neinn v buce ležeti a ponou po smrti

byliny hniti, jako k. p. u výroních rostlin, nebo spoívají tam bez promny lak dlouho,

až pi okolnostech píznivých látku k novému tvoení bunk poskytují, jako se u všech

semen a v bukách lýkových strom a ke, u hlíznatých koen nalézá.

— Tot všechno dobe, ale kde pak jest souvislost ?

... Ta se v botanice hledati nemže, k tomu potebí fysiky, a když ješt

ta nepostaí, i metafysiky.

— Nu, tedy vidím, že tím zpsobem nemžeme z místa. Co jsem se vlastn

dovdti chtl, zstalo mi pedce tajno. Ml jsi mi vyložiti budovu hyacintu a krásné,

rozmanité tvary rostlin, místo toho zapletl jsi se ale do tchto podrobných malikostí.

... O em jsme dnes mluvili, to jest pouze základ dkladnjšího vysvtlení.

Budeš-li pi dobrém rozmaru, vyložím li to jindy a doufám, že se na rozvíjející jaro

docela jinak dívati budeš, nežli dosavad. Bych pak i ne zcela všechno vysvtlil, na-

jdeš vedle krásy pedce mnoho zajímavosti, a tof již zdá se mi veliký pokrok v poznání.

O kamenném a hndém ulili zvlášt v Cechách.

Od Jaua Krejího.

1 á u e k t e t i.

Skaraenlé rostliny a otisky jejich náležejí, jak již z pedu podotknulo, k nej-

hlavnjším znakm útvaru kamenouhelného, ba mže se i tvrdili, že hojnost jejich sou-

visí s bohatostí tohoto útvaru na kamenné uhlí. Skamenlé rostliny nalézají se nkdy
stojaté, nejastji ale leží na plochách vrstevních a jsou na plosko stlaeny. Stojaté

objevují se'skoro ve všech vrstvách pískovce, položené ale a stlaené nejastji v

lupku, který pod uhlím a nad ním leží.
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Vlší díl otisk rostlinných upomíná svou podobou na listy kapradí, které dosa-

váde u nás rostou, kdežto stojalé aneb stlaené kmeny na jisté tropické rostliny uka-

zují-, s nimiž ale pedce jenom vzdálenou podobnost mají. Bezpochyby ale náleží ve-

liká ást otištných list k tiiilo kmenm, ponvadž se dosavádo v teplých krajinách

též rostliny objevují, na nichžto se znaky obou tchto pravkých zbytk nalézají. —
Rostlinstvo nynjší doby rozdluje se dle svého klíeni v ti oddíly, anot první

vyvinuli rostlin již také zvláštní znak pro celý život vtlaí. Dokavad jsou rostliny v

zárodku, mají všechny podobu vtšího nebo menšího vajíka, které se klíí a vyvinuje,

jak mile do zem se položí a potebnou vláhu a teplotu obdrží. U nkterých rostlin

vyvinou se pak na zárodku dva první listy ili dlohy, u jiných zase jenom jeden list

nebo dloha, a dle toho rozdluje se rostlinstvo na jednodložné a dvojdložné,
I na dosplé rostlin dá se snadno ustanovili, ku kterému oddílu náleží, nebot jedno-

dložné mají listy se soubžnými cévami, a kmen neobjevuje žádného soustedního uspo-

ádání, dvojdložné ale mají listy se sífnalým rozdlením cev a kmen objevuje soustední

uspoádání, totiž kru, lýí, devo a de. Oba tyto oddíly rostlin jsou ale v útvaru

kamenouhelném velmi slab zastoupeny, dvojdložné chybí skoro docela, jednodložné

jsou dosti vzácné.

Jest však ješt jeden oddíl rostlin, které pi svém vyvinutí pražádných dloh ne-

objevují a tedy bez dl ožne se nazývati mohou. Rostliny tyto nemají též nikdy

zvláštního kvtu, nýbrž vyluují na svých listech nebo prutech malá zrníka (výtrusy),

z nichž se pak opt nové rostliny vyvinují. Sem náležejí naše mechy, kapradiny atd.,

které v jižních krajinách i velikost strom dosahují. Prez kmenu takové rostliny

objevuje kruhovité uspoádáni cev, akoliv bez souvislosti.

Práv tyto poslední rostliny, totiž bezdložné, objevují se nejhojnji skaracnlé

a otištné v útvaru kamenného uhlí a ukazují patrn na to, že zrst v dob tohoto

útvaru byl docela jiný, nežli v dob nynjší. Na této rozdílnosti od rostlinstva nynj-

šího zakládá se poznání útvaru kamenouhelného, nebot ani jedna rostlina kamenného

uhlí nenalézá se mezi nynjším rostlinstvem. Ba kííždá vrstva, každá sloj má v tom

ohledu své zvláštnosti, a pozorný horník mže z toho mnoho užitku erpati.

Dosaváde odkrylo se v útvaru kamenouhelném asi 800 rozliných tvar. Poet

tento jest v porovnání s rostlinstvem nynjším, které více nežli 80,000 druh poítá,

velmi chudý, ale bezpochyby jest ješt menší, ponvadž mnohé jakožto rozdílné tvary

uvedené zbytky k jedné a té samé rostlin náležeti budou. Tato chudoha dá se vy-

svtliti uvedeným nedstatkem jednodložných a dvojdéložných rostlin, kleré nyní aspo

*/j všech rostlin tvoí. Za to jsou ale rody kamenouhelné velmi bohaté na roiliné

druhy, tak že již skamenlých kapradin v Evrop ptkráte více se vyskytuje, nežli do-

saváde v tom dílu svta žijících.

Toto pevládání bezdložných rostlin a mezi nimi jmenovit kapradin ukazuje

na to, že se vyvinuly podél beh nebo ostrov, jakož se podobn na ostrovech zá-

padní Indie a Tichého oceán spatuje. Též musilo bezdložné pravké rostlinstvo ne-

smírnou bujností se vyznamenávali, nebo se vytvoily z nich nejenom ohromné vrstvy

kamenného uhlí, nýbrž jednotlivé, nyní malé a nepatrné rody dosahovaly velikosti

mohutných kmen. Tato okolnost ukazuje ale také na vlhké a teplé ponebí, ponvadž

jenom v lakovém rostlinstvo v podobné míe bujní.

Vlhké a spolu teplé ponebí musilo v dob kamenného uhlí nejenom v jednotli-

10*
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vých krajinácli, nýbrž po celé zemi stejn panovati. Nebof všude, kde se kamenné ulili

vyskytuje, v Evrop, Asii, v Americe a Austrálii*) nalézají se ty samé otisky rostlin.

Patrno jest tedy, že toto rostlinstvo pravké nejenom od tepla sluneního, nýbrž také

od jiné píiny záviselo, kterážto píina jiná býti nemže, nežli vnitní teplo zem, tehdy

ješt na povrchu svou silu jevící.

Pedeslavše tato poznamenání, potebná k pochopení pravkého rostlinstva, obrá-

tíme se nyní ku pehledu a popisu jednotlivých rod a druh, pi emž se ale obme-

zovati budeme na skamenliny eské, ponvadž jsou nám pi ruce **) a k úelu na-

šemu nejdležitjší. Má-li však pojednání naše míti praktického užitku, musíme je uvésti

ziíplna, totiž všechny druhy, které dosaváde v kamenném uhlí eském vynalezeny byly. —
Pipomínáme zde, že rostliny bezdložné rozvrhují se na dv tlupy, z nichžto

jedna obsahuje rostliny pouze z bunk složené, jako asy (Algy), lišejníky a houby,

druhá pak rostliny cévnaté, jako mechy, kapradiny, peslice. První, totiž rostliny bu-

nní, chybí v útvaru kamenouhelném skoro docela, anebo jsou jenom v nezetelných

a vzácných otiscích zachovány, tak že bližší pozornost jim vnovati nemusíme. Není

ovšem pochybnosli, že v pravkém rostlinstvu nescházelo hub, lišejník a as, ale útlost

jejich vysvtlí snadno vyhynutí jejich stopy. Za to ale objevují se u velikém množství

rostliny bezdložné cévnaté. Tlupa lato rozstupuje se dle umístní výtrus

(sporae, zrníek plodních) na lodyhoplodé a listoplodé; ony totiž nesou vý-

trusy na lodyze, tylo na listech.

Lodyhoplodé rozstupují se zase ve dva oddíly, z nichžto jeden obsahuje rostliny

S pevládající lodyhou nebo kmenem a ve vetenu stojícími listy (Verlicillatae), druhý

ale má lodyhu všude stejn a hust listnatou (Foliosae).

Oba tyto oddíly, které se v mnoho eledí rozdliti dají, vystupují velmi etn
v útvaru kamenného uhlí **"),

Z oddílu vetenatých (Verlicillatae) jest zvlášt rod Calamites Sukov

v kamenném uhlí velmi obyejný. Podoba jeho není tak zvláštní jako pekvapující,

ponvadž se znaky dnešních peslic (Equiselum) spojuje stromovitou tlouštku a výšku.

Kmeny této rostliny jsou skoro vždy na plosko stlaeny a nezídka vrstvikou uhel-

nou potaženy. Kmen byl dutý, na svém povrchu hladký, na vnitní stran jemn po

délce rýhovaný a píními stnami na komory oddlený, jejichžto velikosti zdola nahoru

pibývá. Na zevnitku sedly v stejné výšce s píními stnami na malých uzlíkách úzké.

*) útvar kamenouheliiý objevuje se v Anglii, Sliotsku, Irsku, veFraucii, Španlsku (EslremaJura),

v Belgii, Nmecku, (Falcku a Slezsku), v rjši Bakouské (v Cechách, Morav, ve Slezsku), v

Rusku až k Bílému morij mimo to v Grouii, na Medvdím ostrov (74°,5 ser. ší), ua

ostrov MelviUe (75" s. s), na Spicberkách, v severui a jižní Americe, jmenovit v Nové

Granad a sice v provincii Autiquia, u Zipaquluy ua rovin Tansa, u Klo Lucas v Popajana

a u Huanuco v Peru, v Bolivii, v liili mezi Valparaiso a St. 'Jago. V Asii vyskytuji se

kamenouhelué sloje u Jekatariueuburku , na Uralu, ua Altaji, v Sibii, pak ve východui

Indii a na ostrov Borueo. Též pátý díl svta má uhelné sloje v Novém Holland a na Van

Dlemeuov zemi. V Africe se nalézá iihlí zvlášt v horním Egypt a v Algirsku.

'*) Krásná a velmi bohatá sbírka nalézá se v národním Museum v Praze. Jest tam nahroma-

dn úplný materiál ke spism hrabte Šternberka a Cordy.

) Pojednáme zde o nich dle Ungrova pehledu: Geuera et species plantarum fossiliam.

Vindobonae 1850.
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árkovilé, až dol rozdélené listy (obr. 1.), akoliv obyejn odlrženy (Obr. 1.)

jsou. NcjasICji vyskytují se jenom vnitní olisliy a povrchní hmota

jest v uhlí promnna, též vnitní píní stny obyejn vyhnily a zane-.

chaly jenom píní hluboké rýhy, jimiž se kmen na nkolik lánkíi rozdluje.

Calamites varians Slernbcrg vyskytuje se v Radni-

ckých vrstvách dosti hojn; má kmen dole súžený, jehož lánky jsou

válcovité, hoejší delší nežli palec, dolejší kratší ; listy stoji na hlizna-

tých uzlech, u vni( dutých a nad píní stnu se vyvyšujících, ímž

se kmen znan sesiluje. (Obr. 2.). U Radnic se též vyskytuje

Calamitcsundulatus Sternberg ; s kmenem válcovitým,

lánky dlouhými, rýiiami mlkými a žebry mezi nimi plosko stlaenými,

ponkud klikatými. Mimo to vyskytuje se v našem kamenném uhlí

Calamites ramosus Arlis (C. nodosus, C. carinatus Stern-

berg) s kmenem dlouhým, jehož lánky asi dva palce dlouhé jsou

;

žebra jsou plochá (asi 1 árku široká) , listy podél rýhované sedí v

dutin veliké polokulovité.

Calamites cannaeformis Brogniart (C. Pseudobambusia

Slernbcrg) má kmen nahoe tlustší, lánky hoejší ti palce dlouhé , do-

lejší jeden palec, žebra ploská , mírn vypouchlá a ponkud klikíitá.

Vyskytuje se u Radnic.

Calamites aproximatus Brogniart má kmen válcovitý,

lánky nahoe krátké, žebra vypouchlá. Též u Radnic bývá až na 1 si.

tlustý.

Calamites remotus Schlolheim (C. dislans Sternberg) má

lánky ti palce dlouhé, žebra piblížená 1 árku široká. U Radnic.

Calamites nodosus Schlotheim má lánky dlouhé a ne-

stejná žebra. (C. tumidus P bohemicus Sternberg.) U Svinné.

Možná ale, že všechny zde uvedené druhy k jednomu nebo ke dvma druhm

náležejí.

Vedle kalamitu vyskytuje so v kamenném uhlí ješt jiné skupení lodyhoplodých

rostlin , které v nynjším tvorstvu docela chybí a vbec jenom na útvar kameno-

uhelný so obmezuje. Jest to ele rostlin hvzdolistých, Asterop hylli ty. Rostliny

tyto jsou útlé, mají lodyhy vlevnalé a lánkované. Lodyhy byly duté, od lánku ke

lánku vnili-ní píkou opateny, listy pak sedly ve vetenu na kraji píek tchto.

Výtrusy nalézaly se na klasu koneném. Zdá se, že všechny snad nic jiného nejsou,

nežli plodonosné vtve a listy kalamitu. V echách vyskytují se následující rody a druhy :

Rod Volkmannia Sternberg vyznamenává se lodyhou ol)lou, kolénkovitou, podél

rýhovanou a vetenovit listnatou. Listy jsou lánkovité a tvoí vetcnovité klasy.

Volkmannia dislachya Sternberg má lodyhu oblou, jemn rýhovanou,

lánky nestejn dlouhé, listnaté klasy stojí vstícn (naproti sob). U Svinné.

Volkmannia arborescens Sternberg má lodyhu oblou, vtevnatou s ne-

stejnými lánky, na lodyze spatují se jizvy po odtržených vtvích, listy tvoí též klas

znan veliký (7 palc). U Svinné.

Volkmannia gra ili s Sternberg má lodyhu oblou, vtevnalou , listy jsou
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podvojné, lánky podél oste rýhované, na kolénkách hlubšími jamkami vyznaené (od
list), na konci vtví pozoruje se listnatý klas. U Radnic. (Obr. 3. a 4.)

Volkmannia elong-ata B. (Obr. 3. a 4.)

Presl má lodyhu a vtve kolénkovilé,

rýhované, na kolénkách úzké, na kla-

sech dole širší listy, klasy vcjité v

úžlabích vtví sedící. U Svinné.

Rod H u 1 1 o n i a Slernberg- obje-

vuje se jenom v klasech. Klasy mají apík
(stopku), jsou až na 10 palc dlouhé,

dole široké, a skládají se z vrelenitých

šupin, které u starších klas odstávají.

Huttonia spicata Stern-

berg, s 12 šupinami v jednom vi^e-

tenu, vyskytla se jednou u velikém

množství u Radnic v pískovci.

RodAsterophyllitesBro-
gniart vyznamenává se lodyhou oby-

ejn vtevnalou, lánky rýhované jsou

mírn ^7pouchlé, a na kolénkách stojí

ve vetenu úzké špiaté listy, jakož i vtve.

Asterophyllites rigida Brogniart (Bruck-

mania rigida Sternberg , Schlotheimia dubia Slernberg),

má lodyhu rýhovanou, listy šídlovité, tuhé, nahoru obrá-

cené, tikrát delší nežli lánky. U Minic. (Obr. 5.)

Asterophyllites dubia Brogniart (Bechera
grandis Sternberg) má lodyhu rýhovanou, lánkovitou, na
zpsob pesliek u kolénekjako pochvou opatenou, vtve
mají vetenaté, úzkokopinaté listy. U Svinné.

Asterophyllites diffusa Brogniart (Be-
chera diíTusa Sternberg) má lodyhu rýhovanou, lánko-
vitou, vtevnatou, listy árkovité, malé. U Radnic.

Asterophyllites tenuifolia BrogHiart

(Bruckmania lenuifolia Slernberg, Schlotheimia tenuifolia

Slernberg) má lodyhu rýhovanou, listy šídlovilé, o nco
delší nežli lánky, nahoru obrácené. U Šaclíe a Radnic.

Asterophyllites delicatula Brogniart

(Bechera delicalula ? Sternberg) má lodyhu tenounkou,

lánkovitou, vtevnatou, listy velmi spoe vetenaté. U Svinné.

Rod Sphenophyllum Brogniart vyznamenává se

lodyhami jednoduchými nebo vtevnalými, lánkovanými,
na kolénkách slojí ve vetenu listy ploské, klínovilé, na

konci nkdy vykrojené. Plody jsou v klasech poboiu'ch

nebo koneních.

(Obr. 5.)
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Sphenophyllum emarginatura Bro- (Obr. 6.)

gniart (Rolularia marsileacfolia Slernberg) má lo-

dyhu vlevnalou, lisly klínovité, po 6 ve vetenu,

klasy na lodyze sporé. U Svinné.

Splienophyllum den tatm Brogniart

(Rotularia pusilia? Slernberg) má lodyhu slabou,

dolejší víeleny chudolisté, hoejší 121islé, listy

klínoviló, na konci zoubkované. U Radnic. (Obr. 6.)

Sphenophyllum fimbriatum Bro-

gniart (Rolularia polypliylla ? Sicrnberg) má ve-
teny 201isté, lisly klinovilé, na konci rozeklané.

U Radnic.

Ne mén hojné, jako práv popsané vetenovilé objevují se ve vrstvách kamen-

ného uhlí též listnaté bezdložné (Foliosae) rostliny, na jejichž kmenech lisly pra-

videln rozestaveny jsou. V nynjším rostlinstvu zastupují se hlavn rodem plavu ní

(Lycopodium); rostlinkami to mechovilými, 1—2 st. dlouhými a tenkou vtevnatou

lodyhou opatenými, na kterýchžto lodyhách jemné, podlouhlé, Irojhranné listy hust

rozestaveny jsou ; výtrusy nalézají se v koneních klasech. Listnatí tajnosnubci útvaru

kamenouhelného pedstavují ale stromy znamenité velikosti, k nimž se poítati mohou rody

Stigmaria, Sigillaria, Syringodendron, Diplo.xylon, Lepidodendron, Bergeria, Lomatophloyos,

Cordaites, Lepto.xylum, Heterangium, Rhytidophloyns, Lepidnphloyos. Bezpochyby tvoily

tyto kmeny ony pravké lesy, z nichžto se kamenné uhlí vytvoilo. Nejobyejnjší, jme-

novit v okolí Slánském a Šaclíském, jest rod

Stigmaria Brogniarl, který pedstavuje kmeny '[.,— 1 si. tlusté. Na kmenech

tchto objevují se v pravidelném rozestavení malé jamky, v nichžto listy sedly. Listy tyto

byly jemné, oblé, bezpochyby masité, a spoívaly na krátkých stopkách. Kmeny samé byly

oblé, objevují se ale obyejn stlaené, vycházejí pak, jak jmenovit v Anglii pozorováno

bylo, od stední jisté ásti, která silné vtve na zpsob hvzdních paprslkíi na všechny

strany rozesílala. Na oslrov Cap Breton objevily se Stigmarie pod kmeny Sigillarií,

a nkteí soudí dle toho, že snad nebyly nic jiného, nežli koeny tchto kmen. V uhel-

nách eských a slezských jsou lak obyejné, že Goppert velikou ást uhlí zrovna z nich

odvozuje.

Stigmaria ficoides Brogniart (Vario-

laria ficoides Slernberg) má kmeny položené, lisly

oblé, dlouhé, hladké. U Radnic, Svinné, Slaného,

Šaclíre atd. (Obr. 7.)

Stigmaria confcrta Corda má listy

ponkud stlaené, jemn rýhované, skoro spiráln

rozestavené. U Svinné.

Sigillaria Brogniart obsahuje pamti-

hodné, asto kolmo stojící kmeny až na 40 st.

dlouhé a 3 — 5 st. silné. Povrch tchto kmen
jest pokryt jizvami, v kolmých stídajících se a-
dách rozestavenými. Jizvy tyto mají hranaté kraje,

a uprosted nesou stopu tí petržených svazk cévních, které se prostíraly do list.

Neb na jizvách tchto sedly lisly úzké, jehlovité, dlouhé.



152

SiglUaria ichthyolepis Corda (Favularia ichlliyolepis Stemberg) má jizvy

U (Obr. 8.).šeslibolté, stopy svazk piokrouhlé, dolejší vtší plmsíní.

Radnic. (Obr. 8.)

Sigillaria ornata Brogniart má kmen bradavinatý, jizvy

v bradavicích šeslihranné, stopy svazk krajních plmsíóné, stední

podlouhlé. U Bas nedaleko Radnic.

Sigillaria alveolaris Brogniart (Lepidodendron alveola-

lum Sternberg) má jizvy v kolmých adách, s jizvami vzjemn se

stídajícími, jizvy jsou vejité, stopy cev u konce užšího jsou tekovité.

U Žebráka.

Sigillaria rhitidoleptis Corda má jizvy v kolmých

adách jako pedešlá, vejité, od sebe rozestavené, s krajem vyvý-

šeným, jizvy jsou bradavinaté, u prosted provrtané, s listy árko-

vitými velmi dlouhými. U Chomlí nedaleko Radnic, astji u Svinné

a Vranovic.

Sigillaria diploderma Corda má jizvy v kolmých adách, trapezoidální,

stopy cev na kraji rasínaté, u prosted tekované. U Radnic a Vranovic.

Rod Syringodendron Steríiberg obsahuje kmeny soubžné, rýhované, na rýhách

sedí malé jizvy beze stop cévních svazk. Kmeny tyto nejsou vlastn nic jiného, nežli

Sigillarie bez kry.

Syringodendron pes capreoli Sternberg má žebra mezi rýhami 5

árek široká, tenkou korou pokrytá, jizvy dvojklané. U Radnic.

Syringodendron Organum Sternberg má žebra jemn rýhovaná, jizvy

podloulilé, celé. U Šaclíe.

Rod D ip 1 o xy 1 on Corda pedstavuje kmeny s tlustou korou, dvojnásobnou vrstvou

devní a s dení. Vnitní vrstva vysílá svazky, které zevnitní vrstvu tikrát silnjší

prorážejí a k paprskm u mkkého di'íví od deni vybíhajícím se podobají.

Diploxylon elegans Corda má kmen na povrchu rýhovaný. U Chorale

v lomu nedaleko rybníka Malikovce.

Rod Lepidodendron Slernberg pedstavuje kmeny ohromné, k Sigillariím po-

dobné a na svém hoejším konci vidlicovit rozdlované. Povrch kmen tchto jest

též pokryt jizvami, ale tylo nestojí v kolmých adách, nýbrž bží kolem kmenu ve spi-

rálech. Na jizvách sedly listy (Lepidophylla) tenké, plody ale na koncích vtví v ši-

škách (Lepidostrobi). Jizvy list jsou rhombické a obsahují stopu vejitou, naznaující

prchod cev listních. Kmeny tyto vyskytují se velmi etn v kamenném uhlí eském,

jmenovit v Plzesku.

Lepidodendron di ch o tomu m Sternberg z vrstev u Svinné, kdežto se

12 st. dlouhý a 8 palc tlustý kmen našel. Jizvy na dolejším konci jsou podloulilé,

vejité, nahoe na vrstvich jsou vlší a tverhranné. Kopinalé listy jsou 1 V2 P- dlouhé,

jeden konec vtve ukazuje klas. To vše upomíná nápadn na plavun. Lindley popi-

suje kmen 4 st. tlustý v Anglii nalezený, tak že snad náležel stromu 100 st. vy-

sokému.

Lepidodendron aculeatum Sternberg (Sagenaria aculeala Sternberg) má

jizvy vejit eliptické, na obou koncích pišpiatlé, na hoejším konci jizviky rhom-
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bické s temi stopami cev, dolejší díl jizvy jest kolmo rýhou na pi svraštlou

dv ple rozdlen. U Radnic. (Obr. 9.)

Lepidodendron crenatum Sternberg má jizvy

elliptické, na každe'm konci pišpiallé, podélní rýhou na

dva díly rozdlené a n hoejšího konce télo rýhy na obou

koncích jedním bodem (stopou cev) opatené; jizvika na-

hoe s temi tekami (stopami cev). U Radnic.

Lepidodendron obovatum Sternberg má

jizvy vejilé, jenom dole pišpiatlé , rýhou na dva díly

rozdlené a po každé stran její jednou tekou opatené,

jizvika listu jest tup rhombická, temi tekami vyznaená.

U Radnic a Svinné.

Lepidodendron Giippertianum Sternberg

(Sagenaria Goppertiana Sternberg-) má jizvy vejit elliptické,

na obou koncích pišpiatlé, s jizvikou oste rhombickou,

árou hebenitou na dva díly rozdlenou. U Radnic.

Lepidodendron rimosum Sternberg (Sagena-

ria rimosa Sternberg) bez kry, má jizvy elliptické, s obou stran

pišpiatlé, mezery mezi nimi svraštlé, jizvika jest rhombická

dula, stední ára poíná v podlouhlé bradavce. U Radnic.

Lepidodendron fusi form Unger (Sagena-

ria fusiformis Corda) má jizvy rhombicky velenaté, s obou

stran pišpiatlé, u prosted vynikající arou a jizvikou

malou rhombickou opatené. U Chomle.

Lepidodendron undulatum Sternberg bez kry, má jizvy veliké, ellip-

tické, na obou koncích pišpiatlé, vlnovit rýhované, hebenovitou árou na dva dily

rozdlené
;
jizvika jest rhombická u prosted tekou opatená. U Radnic.

Lepidodendron imbricatum Sternberg má (Obr. 10.)

jizvy rhombicky elliptické, na obou koncích pišpiatlé,

vypouchlé, krajem vypouchlým obroubené; jizvika jest dvma
neb temi tekami vyvýšenými naznaena. U Šaclie.

Lepidodendron longifolium Brogniart, u

Svinné, dosavad nepopsané.

Rod Bergei a Sternberg obsahuje kmeny u Plas v

železnatém pískovci nalezené a jizvami list v spirálech po-

kryté
;

jizvy tyto jsou rhombické, na hoejším konci malou

bradavkou opatené.

Bergeria acuta Sternberg má jizvy vejilé, na-

hoe pišpiatlé, s krajem vyvýšeným, u prosted dvma
rýhami opatené; bradavka u špiky jest kulovitá. (Obr. 10.)

Bergeria marginata Siernberg má jizvy vej-

ilé elliptické, nahoe pišpiallé, s krajem vyvýšeným,

bradavka u špiky podlouhlá.

Bergeria angulata Siernberg má jizvy vcjil

- rhombické, krajem ploským obejmuté, dole pišpiatlé,_bradavka okrouhlá.
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Berger ia rliombica Sternberg má jizvy rhombické, krajem vysokým obrou-

bené, bradavku podlouhlou.

Bergeria quadrala Sternberg má jizvy tverhranné, tverené s tupými rohy.

Rod Lomatophloyos Corda obsahuje kmeny vtcvnalé, se šupinovitou korou,

šupiny jsou spiráln rozdleny a obsahují jizvu, kde list byl upevnn s temi stopami

cev. Devní vrstva u vnit jest duIá, tenounká, bez paprsk den. Listy árkovité,

tverhranné.

Lomatophloyos crassicaule Corda nalezl se dosaváde jenom u Radnic

u rybníka Malikovce.

Rod Corda i tes Unger pedstavuje kmeny s korou kroužkovanou, kroužky jsou

spiráln rozdlené a pocházejí od dolejška list, listy stojí na konci kmene ve zpsobu

velikého vjíe. Devní vrstva podobá se pedešlé.

Cordaites borassifolius Unger (Flabellaria borassifolia Sternberg) má veliké

podlouhlé listy se soubžnými nervy. Nalezl se dosaváde jenom u Svinné a Vranovic,

Dle vnitního anatomického uspoádání ustanovil Corda- ješt nkteré kmeny u

Radnic nalezené, kteié se též sem pipoísti mohou, totiž :

Leptoxylum geminum Corda u Chonile a Svinné.

Heterangium paradoxm Corda u Radnic.

Rhytidophloyos tenuis Corda u Radnic.

Pochybný jest ale kmen šupinatý, s jizvami trojtcnými pod šupinami, totiž :

Lepidophloyos laricinum Sternberg, který se u Radnic a Svinné vyskytl.

Povahu plavuovitých kmen má také

rod Diplotegium Corda, pedstavující kmeny s vyvýšenými listními jizvami,

spiráln rozestavenými a malými rhombickými jizvikami opatenými.

Diplotegium Brownianum Corda nalezlo se u Chomle.

(Pokraování.)

C e s t a d O B a n á t u.

0(1 Ant. F r y e.

(Pokraováni.)

Na cest pes pustu vidl jsem nesíslné množství sysl, kteí se na drnu pásli

a spativše vz rychle ke svým drám utíkali, tu na zadní nožiky se posadili, a když

se vz piblížil, s velkou rychlostí do dr se ukryli. Syslové li navštvují v lete houfn

kukuicové i obilní pole, by se na zimu zásobili.

Za vsí, jenž sluje Dubovac, dostali jsme se konen na velikou planinu, jenž

z malé ásti polmi, z nejvtší pak samými bažinami a kalužemi pokryta byla; uprosted

té planiny leží došli ouhledná a rozlehlá ves Gaja.

Dne 3. dubna hned z rána odebral jsem se do bažin, jenž hustým rákosem po-

kryty stídaly se s malými, nejvíce podlouhlými ostrvky a loužemi, kteréžto poslední,

jsou-li znanjší, slují u Srb bara, ostrvky pak greda.

Tu jsem ponejprve spatil úkaz, o kterém jsem vezdy jen sníval. Bylof tu na

tisíce kachen, sluk, divokých husí a jiného ptactva, a skorém mže se íci, že sem a

lam peletujíce takoka povli-ím hýbaly. Z kachen byli následující druhové nejhojnjší:

modrá írka, ploskozobka, kachna chocholatá, malý a velký polák, stralka, hvízdák a

kachna obecná (Anas querquedula, clypeata, fullgula , .ferina , niroca , acula, penelope,
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boschas). Od sluk zde bylo nejvíce jcspákfi bojovných (Maclietes pugnax), dále sluka

blavá, malá, kropcnatá (Totanus glotis, glarcola, ochi-opus). Mimo tyto byl tu též druh

sluk (Totanus slagnatiiis), který jen jižním krajinám náloží a nikdy do Cech nepi'ichází.

Jespák podhornícK a kivozobých (Tringa alpina, subarquala) peletovala hejna špa-

kíim podobná od jednoho kraje kaluží ke druhému.

Vyjeli jsme na voze nízkém, taženém temi komi vedle sebe pipaženými,

chtíce se od jednoho ostrvku ke druhému dostati museli jsme vodou a rákosem pro-

jíždti, a skoro vždy jen z vozu jsme stíleli. Pó nkolika ranách poaly býti kachny

plaché, zvlášt opatrnými byly ale dv, jež jsem z dálky za nic jiného, než za zcela

fiislé odrdy modré írky míti musel.

Najednou spatili jsme moského orla (Aquila albicilla) se vznášeti a na jednom ma-

lém pahrbku se usaditi, a já, piiloudiv se podle vozu, vynaložil jsem všecku svou my-

sliveckou zbhlost, bych se ho zmocnili mohl. Po rán sebou trhnuv poal se v po-

vtí kolotati a padl do rákosu asi 30 krok od toho místa, kde byl sedl, a však hra-

niái mne doprovázející prohlásili místo ono za nepístupné vozu, a já musel k svému

nejvtšímu zármutku nechat orla v rákose. Uvedl jsem zde tento piklad, bych podal

obraz o honb v tchto nebezpených krajinách, a musím též podotknouti, že i pozdji

mnohého vzácného ptáka zabiv musel jsem jej oželeli pro nepístupnost místa.

Dne 5. veer odebral jsem se na dunajský ostrov ,Ostrova", kdežto penocoval

jsem v hraniáském domku; i honil jsem dne 5. a 6. marn, nemoha pro nesmírný vítr

ani náležit stíleti. Vrátiv se do Gaji jel jsem dne 7. do Delibhitu a odtud dne 8.

opt na svrchu jmenovaný ostrov, a to s dosti etnou spoleností stelc, kteráž mn
k vli spoádala v dubovém lese, na ostrov se nalézajícím, honbu na divoké koky.

Hon.cí psi vydali nkolikkráte hlas, nebyl jsem ale tak šfaslen, njakou zv spatiti.

Poínaje poznávali, že jest mi osud nepízniv, a ztýrán neustálým honním a

rybí stravou, vrátil jsem se opt do Bílé Církve, na kteréžto cest zabil jsem velmi

pkného pochopa (Circus rufus), a postelil jednoho císaského orla (Aquila imperialis).

Pišed do Bílé Církve dovdl jsem se, že tu kdosi živého orla chová, a dle

popisu se shodovalo vše, že by to mohl býti orel císaský. Nemaje stání vyhledal jsem

jej hned druhého dne , a spativ pkný exemplá toho druhu nemeškal jsem jej zakou-

piti a ve své opatrování vzíti.

Dne 14. se mi vyskytla píležitost, doprovodili pana plukovního lékae Janu na

výlet do krajiny Golubacké, jejížto vyskoumání za píinou Golubackých mušek od mi-

nisterstva naízeno bylo.

Golubacké mušky zjevují se každoron v krajin nedaleko vesnice a zíceniny

Golubce v takovém množství, že jejich roje mranám se podobají. Odtud se rozletí do

blízkých krajin a netoliko trápí svým jedovatým uštknutím všechen dobytek, kterýž z

toho namnoze pojde, nýbrž i lidem dotíravostí svou obtížnými se stávají.

Muška la, od pírodozpytc Culex Columbacensis zvaná, jest 1 '/^ linie dlouhá a po-

dobá se v tvaru mouše obecné: tykadla, elo a prsní štít jsou šedé, oi hndé, tlo ze

zpodu zažloutlé, nahoe ernavé, rif erná. Kídla jsou przraná- a jedno kryje svou

polohou druhé. Nohy jsou nápadn dlouhé, a každá jest stídav ern a bíle krouž-

kována. Škoda, kterou tylo mušky na dobytku psobí, jest tak znaná, že již ped ro-

kem 1780 Dr. Komevcs Ode dvora naízení obdržel, by pvod jejich vypátral a zpsob

zapuzení udal. Roku 1795 sepsal Dr. Schonbauer, professor na universit v Pesii:
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Geschichte derschadliclien Golumbatzor Mucken, v níž udává píklad,

jak mnoho dobytka roku 1783 jen v nkolika obcích padlo. Udává 20 koní, 32 híbat,

60 krav a vol, 71 telat, 130 prasat a 310 ovcí.

Udání toto bylo by k víe nepodobno, kdyby se neuvedl zpsob, jakým vlastn

muška ta dobytek usmrcuje. Vyhledává totiž na tle mkké ástky, které nejsou chlupy

porostlé, jako u oí, nosu, huby, uší, pohlavních údíi a iti, tu hltav krev pije a uštknu-

tím svým zapálení zpsobí. Namnoze vnikne i do prdiišnice a to v takovém množství,

že zvíe se udusiti musí.

Dr. Schonbauer uvádí píklad, dle kteréhož jeden k, následkem tchto mušek

padlý, celou prilušnici i vtve její jimi naplnné ml, a povážíme-li, že již jedno uštknutí

dtklivou bolest a oteklinu zpsobí, lehko vysvtlili se dá, že zvíe jimi celé osypané

zajíti musí.

Ncpicházeji však mušky tyto každoron do Banátu, neb to na vtru záleží,

který práv v dobu jejich se vyrojení vane. Severní vítr odnáší je do Valašska, jižní

pak nejastji do okrsku Ilirsko-banátského pluku.

Nkterý rok se stune, že vtrem hnány z nejvtší ásti v Dunaji se utopí, proto

ale pece píštího roku opt v té samé hojnosti se zjeví. Roku 1785 zahnal vítr jedno

hejno tchto mušek do Sedmihradska až k místu Dva, kdež v malé dob jedenácte

kus hovzího dobytka usmrtily. Hned na to byly od silného dešt znieny.

Podívuhodno jest, že posaváde nižádným namáháním se nepodailo, pravý pvod
mušek tchto vypátrati. Prvotní dmnní o jejich zniku byla bájená povst, že vyle-

tují z Golubacké jeskyn, kteráž na proti hradu téhož jména na rakouském behu Du-

naje ve vysoké stráni se nalézá. O jeskyni té si Srbové vypravují, že když sv. Jií

povstného draka zabil, jej do télo jeskyn hodil; a práv z tlamy této potvory prý

mušky tyto vyletují a okolní krajinu souží.

Domnnka ta nalezla podpory v nepístupnosti jedné ástky jeskyn té, nebof po-

tok, jenž se z ní valí, nepipouští hlubinami svými pátra.de až na konec. Pochodem

asu ta povst se zcivilisovala a nastalo opravdu mínní , že by mohly mušky v jeskyni

lé svj pvod míti, a na návrh jednoho ueného pána dal se otvor asi ped dvaceti

lety pevn zazdíti. Když se však píštílio roku mušky v starém poádku objevily, tu se

ze více neopravovala, až se poznenáhlu vlhkoslí sesula.

Druhé mínní bylo, že vycházejí mušky z poupat bukových les, kterými hory

v tchto krajinách pokryty jsou, a to hlavn z té píiny, ponvadž práv v as roz-

víjení se tchto poupat mušky se objevují. Jinak se udává, že v bylinách vodních,

kterými kamení ve zdejších potocích porostlé jest, vajíka ukryla jsou, a v uritý as

n)ušky takka z vody se vyvinou. Pozdjším pálráním se ale dokázalo, že mušky na

tchto bylinách pozorované jen náliodou do vody spadly, nikoli však pvod svj od

nich neberou.

Na základ tohoto posledního domnní jest v nejnovjším ase naízeno, potoky

krajiny té košaty všemožn istiti a tím neblahý plod ten ponkud pleniti.

Hlavní prostedek, jakým hraniái dobylku pomáhají, jest kou, kterýž zpsobuji

nejvíce zapálením hnoje. Dobytek, jak mile z daleka. mušky spatí, pone se plašiti a

tryskem uhání v ta místa, kde kou vystupovali vidí ; že však mušky tyto po mnoho dní v

krajin zijslanou a dobytek pro hlad v koui nevydrží, není prostedek ten dostatený.
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Nejlépe si umí pomoci píroda, neb pHjde-li noliiý liják neb silný vítr, mušky do-

zajista se vylralí.

Jsouté Ii doby do roka, v kterýchž se objevují; první jest ku konci msíce

dubna, a tu jsou nejhojnjší a nejsilnjší. Za nkolik nedl na to pijde druhý roj,

ten však jest již slabší a bývá rovnž jako tetí málo všímán.

Podivuhodno, že Dr. Schíinbauer nalezl mušku tu v echách u Pardubic ve spo-

lenosti s píbuzným jí druhem Culex reptans, a však u velmi skrovném potu. Jeden

starý vojín mne ujišoval, že chytiv jednu nedaleko Paíže uschoval ji, a když jí pii-

nesl domu, potvrdil prý mu vrchní léka, že to opravdu Golubacká muška.

Neteba podotknouti, že mne výlet k vyskoumání pvodu tchto tvor velmi

bavil, aii byl práv as, kde se bylo lze nadíti, že vajíka jejich musí míli dostatené

velikosti, by se nalezli mohla.

Vyjeli jsme tedy dne 14. ráno z Bílé Církve, a perazivše tým jednoho poboí

octli jsme se v krajince velmi pkné. V právo pes Dunaj bylo vidli hornaté Srbsko,

v levo Karpaty. Hory však se na východním obzoru lak spojují, že oku nepochopitelným

se stává, kam se Dunaj podl, a v pravd jest to vclikolcpý útvar pírody, když pová-

žíme, že se tu nesmírné vody dunajské mezi dv skalné strán tak sinstnají, až dosa-

hují hloubky ptadvaceti sáh.

Práv pi oustí tohoto súžení leží na srbském behu zboeništ hradu Goluba-

ckého, a naproli nmu na rakouském behu jeskyn Golubacká, o kteréž jsem se byl

díve již zmínil. V tch samých místech pozornost na sebe uvádí ouzká skála, kteráž

uprosti-ed eišt asi šest sáh z vody strmí a Babagaj se nazývá.

Bylof mi divno, kdo by byl ml tolik obrazivosti v skále té podobu papouška (rozuml

jsem totiž Papagei) nalezli, až jsem doslechl povst vypravující, kterak jeden starý rybá,

nemoha se svou zlou ženou již vydržet, na tuto skálu ji vysadil a osudu jejímu zanechal,

odkudž skála nazvána: baba se kaje.

Na malé planin, kterouž svrchu podotknuté hory obkliují, leží mimo nkolik

jiných vsí tž Stará a Nová Moldova, v kteréžto poslední se nalézají dležité mdné
doly, a za tou píinou jsem se tam ješt téhož dne podíval. K nemalému svému pie-

kvapení nalezl jsem zde ve vrchním kovkopu krajana pana Hábla. On mn vše dkladn

okázal a též celé skupení mdných rud ze zdejších šachet pro naše Museum odevzdal.

Penocovavše v staré Moldov vyjeli jsme 15. na palrolní lodici, a pevezše se

pes Dunaj na srbský beh vše jsme tu prohlídli. Hlavn si dal pan plukovní léka Jana

velikou práci, by v potocích ze srbského behu do Dunaje vtékajících vajíka Goluba-

ckých mušek nalezl ; vše bylo ale marné. Prohlídnuvše též jeskyni na druhém behu,

nenalezli jsme v ní nieho než veliké množství netopýr.

Z celé této výpravy nabyl jsem pedsvdení, že vypátrání pvodu tak miilého

hmyzu nemže se nikdy vykonati jedním dnem a dokonce ne bez dokonalého drobno-

hledu. Dne 16. vrátil jsem se pi nesmírn drsné povtrnosti do Bílé Církve, a vru

se mé domnní o píjemnosli jarního cestování v Banát ponkud zmnilo, když jsem

napolo zmrzlý s vozu slízal. Dne 17 — 18. padal neustále sníh.

Dne 19. bylo vše snhem pokryto, ale obloha jasná, proež jsem se vypravil na

lov. Hned u samého msta jsem zabil samici vzácného ptáka Circus pallidus, a popošed

dále pišel jsem na celý houf poštolek rudonohých (Falco rufipcs), kteréžto hladem ztý-

rané velmi lehko stíleti se dali. Téhož dne jsem vidl též zorava (Grus cinerea).
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Dne 20—21. pršelo.

Dne 22. jsem se vydal do Alibunaru, jenž leží k severozápadu od Bílé Církve. Po

cest zamrzla nám okna u koáru, a jen chvilkami, když chumulice pestala, mohl jsem

vykouknouti. Jaké bylo ale podivení mé, když jsem v píkopech vedle silnice spatil

celá hejna rozliných vodních sluk (Totanus) a jespák bojovných, kterých jsem pt na

ránu zabil.

Na stromech sedly poštolky rudonohé po dvou, po tech, ped mrazivým vtrem
se schovávajíce, z ehož jsem patrn poznal, že povtrnost práv panující není asu
pimena, i doufal jsem brzkou a náhlou zmnu.

Našed v Alibunaru velmi laskavou pohostinnost, zdržel jsem se tam až do 28.,

konav každý den výlety do vkolí.

Jeden ze zábavnjších výlet byl do Šandorf, malé vesnice asi hodinu od Ali-

bunaru vzdálené. Sotva jsme byli popojeli asi tvrt hodiny, spatili jsme hejno drob
(Otis larda), které však se zdvihlo ped asem, než jsme se k rán piblížiti mohli.

Projedše dlouhou a dosti hlubokou kaluži vyjeli jsme náhle na vysoký beh, a

tu jsem pozoroval, že jest to násyp, spoleníci pak moji pravili mn, že jsou to ímské
náspy (Riimerschanzen), a tu jsem teprv se pesvdil, kterak jsem se mýlil, když jsem

si pod názvem Ilimské náspy byl pedstavoval hradební zed asi k ínské podobnou.

(Dokonteui.)

Drobnosti.
Polní plise.

Dne 5. a 6. dubna pozorovali jsme pan Sax a já za Koslion branou na Irávníkn, na žité a

na stromecli pamtihodnou k pavuin podobnou lálku v jednollivýcli kusecli až na nkolik tvere-

ných stevíc velikých, která jednotlivá mista potahovala, kde snih nejdéle bjl ležel. Pan barou Vil-

lani, jemuž jsem tento úkaz sdlil, vypravoval mi, že na svém statku Stížkov u Benešova, jakož 1

okolo silnice Vyšehradské muožstvi takové pavuinovité látky spatil. Látka tato jest ostatn skoro

všem hospodám známa, ponvadž se vždy vyskytuje, když prý sníh na uezamrzlou píidu padne a

pak náhle sejde. Pozorovav tuto látku pedbžn jenom lupou (malým zvtšovacím sklíkem) pe-
svdil jsem se hned, že jest pvodu rostlinného, a tu mi pišel na mysl tak nazvaný meteorový

papír, o nmž prof. H. G. Bronn ve své knize : Handbuch der Geschichte der Nátur, 11. Band, na

str. 232. zmínku iní. Pan J. Sax podrobil tuto látko i hned mikroskopickému vyšetení, kdežto

se na první pohled ukázalo, že to jest hustá plsnaté spletená tkanina plesniviuy, obsahujíc

dlouhá, lánkovitá a rozvtvená vlákna. Na nkterých vláknech spatily se patrn výtrnsuí tobolky.

Jaké u takových plesniviu se objevují (obr. 25.). Lkaz tenlo není tedy nic jiného, nežli zplesuivní

drnu nebo obilí. Pekvapující jeslt jenom náhlé objeveni se látky. Že se ovšem rychle tvoiti

musí, pesvdíme se oslatu snadno, pozorujeme-li doma hnijící listy a stébla. I ty se potahují rychle

podobnou látkou, která za krátký as v plsfnatý povlak se promní.

V lom ohledu nesouhlasí však tato plesnivina s Brounovým meteiirovým papírem, ponvadž tento

dle Khreuberga a Giipperla konfervy (zvláštní asy ili vodní vlásky) obsahuje. Hospodái se domýšlejí,

že tato plesnivina obilí škodí. Vlastn ale jest podotknutá rostlinná plesnivina jenom výsledkem,

nikoliv píinou hnití a tedy bezprostedn také škoditi nemže. PokryjeU ale pole hustou tka-

ninou, mže ovšem obilí pak ve svém zrflslu zadrženo ba 1 pokaženo býti. Jan Krejí.

J
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Roiti roidílení života v piHrodé se jctíciho se slamcišt botanického a hmij-ioslovniho.

Píroda ve všech svých likazech souvislou celosti se býti osvduje. Jedna každii z ástek

pírody spoívá ua druhé. I živobytí nejdrobnjší inšice souvisí s životem bjliny, z kteréž nepa-

trný tento živoich mízu ssaje, a taž bylina jest opt na povtrnosti závislá. V takové vzájemné

závislosti nacházejí se veškeré íše pírody. Na rostlinstvu závisí vtší ástka živoichv, jmenovit

hmyz ; rostliny a živoichové podvrženi jsou opt zmnám stídavých poasí. Jak mile paprslek

jarního slunce rostliny ze spánku zimního probudí , zárove i hmyz jimi anebo v nich se živící

k novému životu se opt navracuje. Proto uám následkem toho možno jest, taková poasí, v

nichžto se hmyz objevovati poíná, v porovnáni bráti s roními dobami, v kterýchž se nám jeduut-

livé byliny opt ukazují. Dle takového souasného rostlin i hmyzu se objevení dá se život, jenž

každoron v pírod se obnovuje, na jisté doby rozvrhnouti. Takových dob poítáme pt, jež vy-

poísti zde nebude nemístné, práv nyní, kdežto život v pírod svj roni obh znova nastupuje.

První doba, v kteréž hmyz z jara " opt se objevuje, poíná se rozkvtáním vrby (Salix), jar-

ního šafránu (Crocus vernus) a srstky ili ansirešlu; tehdáž ukazuje se nám hmyz blanokídlý

(Hymenoptera) a mouchy (Diptera). Druhou dobu otvírají pryskyník, blatouch bahenui (Caltha

palustris) a eicha luní (Cardaniiue pratensis). V teti dob, kde poíná kvésti hloch tvrdý (Cra-

taegus oxyacantha^, jest vidti nejhojnjší davy hmyzu veškerého druhu. tvrtá doba naznaena

jest vykvtáním bylin okolinatých (Umbellifera). Pátou dobu uzavírají rostliny spoluložué (Synantherae)

zvlášt bodláky. V tchto posledních dvou dobách ubývá hmyzu, ponvadž nkterý již hyne,

jiný ale zimních útulk sob hledá. Z hmyzoslovníhu ohledu naznaeny jsou tyto doby v následující

zpsob: první doba objevením se mravence erveného (Formica rufa), druhá poletováním motýla

eichového (Colias cardamines, Aurorafaller), tetí doba vylíhnutím se chroust, tvrtá píštím babek

letních (Melolontha solstitialis) a pátá hojným objevováním se chrobák mrvních (Aphodius ciaris}.

P. Dvorský.

Návští o pírodovednícli luiiliácli.

Ilisiorya naturalna zwiérzqt ssqcyeJi dzikich galicyjskich, zawierajqca dokladné opisanie

zwiérzqt ssqcych krajowycli, tudziez cíekawe posirzezenia nad sposohem éycia i ohyczajami

tychže, jako skutek dwódziestoletnicli hada i doéwiadcze, roMonyoh w naturze i w
ivielkiéj przeszlo 500 róžnorodnyeh zwiérzqt Uczqcéj menažeryi. Przez Stanislawa Kon-

stantego z Siemuszouuj Pietruskieyo, cesarskiéj Leopohlysho-Karoliskiéj Akademii ha-

daczów przyrody eto. etv. czlonka. Livóto. Nakladeni autora 1853.

Pan spisovatel «btaval zpytování zpsobu žiti a obyejv zvíat haliských pes dvacet let a

založil v roku 1833 v okresu Stryjském u podnoži hor Karpatských v Podhorodci zvinec zvíat

rznorodých domácích i zahraniních. Tam bylo vidli ohromné karpatské medvdy, podolské sysle,

donpnáky vysedávající svá vejce svobodu nedaleko svých nejstrašlivjších nepátel jestáb a orl;

afrikánské papoušky s krkavci haliskými; zazníval tam zpv 200 pták evropských, nalézali se

tam hadi, zmije, podál v sousedství ápi, zoravi, jezovci, kuny, psi a t. d. Tento znamenitý zv-

inec zniil požár dne 7. ledna 1848. Aby výsledky mnoholetého badání ua zmar nepišly, pi-

inil se pan spisovatel tento spis na svtlo vydati. Podle nejpovdomjší soustavy Cuvierovy

kresli p. vydavatel 54 rod haliských ssavc jasué a dkladn. Zvlášt vyuiká lánek o medvdech

svou pvodností, i hodláni jej píležlt u výtahu v tomto asopise uveejniti. Nemeškáme tedy tento

výborný spis obecenstvu schváliti s tím páním, aby co nevidt podobná kniha v eském jazyku o

eských ssavcich vydána byla. F. Spalný.
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Systéme silurien de Cenire de la Bohéme par Joacldm Bm-rande, Ancien éléve de Vécole

Polyiechniqiie, Ancien souš- précepievr de Momieur le Comie de Cliambord, Membre

correspondant de VAcademie Imperiále des sciences de Vienne, membre de la Societ-

géologique de France, de la Société Royále des sciences de Prague, de Musée Bohéme,

du Lotos etc. I. Partie. Recherches PaUontologiques. Vol. 1. Crustacés: Trilobites. 1852.

Chez Vauteur et editeur á Prag, Kleinseite N. 419. Choteksgasse ; á Paris, Riie Mé-
ziére N. 6. Faubg. St. Germain. (S 51 tabulemi.)

Dílo toto, které práv vyšlo, zanjímii jedno z nejpednjších míst v literatue vdecké, a

zvláštn týe se nás, ano( s klassickon díikladností pojednává o útvara silarském, v stedních e-
chách vyvinutém. X toho ohledu jest nám dílo toto neocenitelným pokladem, a nebudeme meškati,

váženému obecenstvu co nejdíve, obšírnjší zprávu o nm podati.

Slovník hospodásko-technický pro ouredníky, myslivce, stavitelské mistry a hospodáe,

esko-némecky sestaven od Františka Spatného. V Praze 1843. Prodává se za 48 hr.

si. u spisovatele na SmichovS a v knhkupectví Kronbergrové v Praze.

DeuUch-buhmisches Worterbuch filr Wirthschaftsbeamte, lliierdrzte, Technologen, Fors
und Waidinánner, Land- und Teichivirthe, Gártner, Bau- Maurer- und Zimmer-

meister, Múhlbauer, Muller und Bráuer, mit gehoriger Bercksichíigung der hierauf

Bezug nehmenden Hilfswissenschaften und Gewerbe. Zusammengestelli von Franz Spatný.

Prag. 1851. Cena 3 zl. st.

Práce pana Spatného z oboru technického názvosloví jsou vbec chvaln uznané, tak že neteba teprv

šíiti slov o jejich výbornosti. Praktická potebnost oznámených tuto spis každému sama do oí bije.

Pírodopis evropského ptactva od Antonína Fryie, assistenta národního Museum v Praze.

Spis ten, jenž práv vycházeti poíná^ obsahovati bude oupluý popis všech druh ptactva

Evropu obývajícího , se zvláštním zetelem na ptactvo eské a na vzácné neb nov vynalezené drnliy.

Veškeré ptactvo bude v rozliných šatech vyobrazeno a sice v litografickém barvotisku,

kterýžto zpsob barvení obraz nyní na místo velmi drahého a zídka dokonalého illumiuováuí na-

stupuje, a nejen levností, nýjjrž i dkladností nad onen prvujší zpsob vyniká. Jedin výtenou

dovedností p. J. Habia , litografa v Praze, povedlo se po muoliých zkouškách, složité obrazy pták

k ouplné spokojenosti provésti, proež se spisovatel odhodlal dílo to svým nákladem vydati.

Co se týká dostatené látky k vyobrazením, které naskrze originálními budou, tu podávají

:

pedn sbírky národního Musea a proslulá sbírka pana Voboila v Praze, pak císaský kabinet a sbírka

zoologicko-botanickéUo spolku ve Vídni dostatenou zásobu. Jest i nadje , že v as poteby

též Berlínské a Drážanské Museum své pomoci neodepe.

Ponvadž všechna díla nmecká, do oborn toho zasahující, bu zastaralá neb cenou nesmírnou

nepístupnými uinna jsou, odhodlal se vydavatel mimo eský teit též nmecký vydati.

Dílo to vyjde v 16 svazcích po 4 tabulích ve folio, ku kterýmž bude vždy náležící text v

oktávu pipojen. Na každé tabuli bude v prmru 10 kus vyobrazeno, a zmenšení bude u všech

na jedné tabuli obsažených stejné.

Pedplacení pijímá se u nakladatele íslo 900—2, avšak jen na celé dílo, a obnáší 25 zl. st.

Po vyjití celého díla nastane znan zvýšená cena krámská.

Opravy.
Na str. 133 . 1. shora na míst smíšen ti smíšené.

„ „ — „ 18. zdola „ „ (sph a erpc our c s) ti (sphaero c o c cns.)

„ „ 13.5,, 3. shora „ „ nezstávajíce „ n ezs t avují ce.

„ „ — „ 10. n n » hmatnon ti hmotnou.

„ „ — „ 15. „ „ „ ner oz 1 uíte 1 né ti ro zl UÍ te Iné,

Tiskem Bedicha Rohlíka v Karlovo lúici . 188 v Praze.
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Redaktorové: Prof. Dr. Jan Purkyoé a Jan Krejí.

íslo 6. erven 1853.

Vychází msín pu dvou arších. Cena pro údy Malice ohnáši ron 1 zl- 30 kr. st., plletué

45 kr. st. Pro odbratele ostatui ron 3 zl. st., plletn 1 zl. 30 kr. Pedplaceni pijímá se v

kancelái p. J. V. D. Jos. Frye, v Jindišské ulici i. 900 — II., pak u domovníka v musejním dom,
kdežto se ísla vydávají. Zasílá se také poštou. Poštovné obnáší ron 24 kr. st., plletn 12 kr. st.

RaiiBÍ zpv ptactva v let.

V pvabném údolí vine se z háje potok podél zelené strán, doubím, liabím a

brízami porostlé. Protjší oubo pokryta úrodnými polmi vystupuje mírn až k vyso-

kému lesu, na dn pak údolí rozkládají se tuíné louky a leskne se rybník, pod nímž

v háji ovocných strom osamotnlý mlýn se ukrývá. Jak milo jest v údolí tomto v

letním íase ! Jaká rozkoš procházeli se tam v letním jitru I Nad rybníkem vznášejí se

ješl lehounké páry, hravý vítr šumí v listech porostlé slrán a v hustém rokytí, slunce

stojící ješt pod obzorem pozlacuje teprva nejnižší skupeniny oblak, a již sbor ptactva

plesá z tisícera hrdel. Kouzelný hlas básníky Filomeny již umlkává ; v tiché noci pla

o svých slastech a bolech, však hic ted probouzí se ostatní nárdek opeený, poskakuje

po vtvích slrom a | ozpvuje v nesíslných melodiích pozdravení ranní.

Nejdíve se ozývá rehek zahradní (Sylvia phoenicurus) svým skromným

upejpavým hláskem. Probudila jej vždy bdivá žežulka nebo snad íletový hlas brhela?

Nebo zapudila pée rodinná lak záhy spánek z víek jeho ? Bhaje po zdi zahradní

sousedního mlýna zdá se, že hledá potravu rodin nžné, jejíž lžko jest z trávy ustláno

u behu pod tvrdým kamýkem. Vždy živji, vždy hlasitji zní krátká sloka jeho: vuit,

ek, ek! vuit, ck, ek I Do pouhé, chudé sloky této vkládá všechen výraz svých.

cit radostných a bolných, jak je ptaí jeho srdce cítí, tu je šeptá liše a jemn, tu

zase hlasit a hbit, ale vždy stejn od jara až do jeseni, když ostatní ptactvo již dávno

bylo umlklo. Však to práv iní jednoduchý popvek jeho tak dojímavým; „já jsem

také zde, také se raduji" zpívá. Skromnost povahy zdobí jej ale nad to krásnji, nežli

mnohého jiného ptáka zvunjší a zpvnjší píse. Zdá se, že ani neví, jak mu pkn
sluší popelav šedý kabátek s ernohndými kídly a erným hrdélkem, jak isté vy-

stupuje bílé elo a oboí, a jak se stkví plamenná prsa a ocásek. Let jeho jest hbitý,

oka jasná a iperná , z temena domu spatuje v písku malého brouka a stelhbit

íebée jej šidlovitým, hladkým zobákem. Ostatn nedá se o nm mnoho íci, a tof

práv mže sloužiti k jeho chvále, jako u dívky, která prý tím hodnjší jest, ím mén
se o ní mluví.

Vrak hle, lu poskakuje hbitá ervenka, švitoivá, pítulná, útrpného srdce,

11
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jak povst povídá; nebof ervenou skvrnu na prsou obdržela prý, když ukižovaného

spasitele na Golgot žalostn obletovala, chlíc proudy krve jeho zastavili. Tam v ol-

šoví blíž mlýna nalézá se její hnízdo, skoro u zem, jenom voln ze slebel a pírek

spletené, ale trním a listím dobe kryté a chránné. Jemný, úlisný jest hlásek její, jejž

jako zlatou nitku od kee ku kei pede ; ale zvuný a cituplný, když nad hnízdem útlé

rodiny bdí. Jak hbitá, jak iperná jest tato mucholapka ! Plotem na strom, se stromu

k zemi, k vod, rákosí, k zápraží mlýna bez ustání, bez umdlení poád lítá, poád cvríi

;

tu lapne pod liftem motýlka, tam u zdi mušku; milá to, ilá povaha! A jak se na

mne upímn dívá svými oCky co trnky ernými; kam jdu, tam za mnou zvdav a

pítuln poletuje , že již proto nad jiné ji rád míti musím. —
I dobré jitro Iasoitko (Motacilla alba), uštpaná sleinko ; tak asn

vzhru? — Jaký to iperný, roztomilý ptáek! Jak jednoduchý, ale pedce istý a

pístojný jest kroj její! Modrošedý jest kabátek, bílá šnrovaka, erný epeek, erné

jsou pantoflíky a erná bíle obroubená jest dlouhá suknice. Hledaná jednoduchost

tobolo kroje jest patrná a písluší docela takové venkovské,- svítoivé panence, která

ostatn každého ráda vidí, skot, brav i lovka. Na temenu doškové slechy stojí její

hnízdo, jednoduché, neumlé, ale isté. Odtud zaznívají dol rozmanité sloky jejího

zpvu, takka altový hlas v diskaniu pnic a konopek. Najednou slítne dol a bží mi

zrovna okolo nohou pes cestu za muchou, poád kývajíc hlavou a otásajíc ocáskem.

Ne dlouho na to spchá v krátkých, rychlých obloucích pes vlající pole a spustí se do

nov zorané rýhy, poskakujíc za pluhem, klerý jí larvy a ervíky vyhazuje. Proto sluje

také konipásek. Nebo zalítne na pastviny dol, kde vedle rýpavých šttiná pokojný

skot se pase, a zasedne smle a bez ostýchání na záda jejich, vybírajíc hmyz z chlu-

paté kže. Nejpvabnji ale objevuje se bliž vody. Podle behu bží lak rychle, že

oko drobné krky její ani stopovali nemže, a pi tom skoumá mžikem každou sku-

linku, každé stéblo, v nmž by se hmyz ukrývati mohl. Ted skoí na hladce opláknulý

kámen, koupá se a pije. A s jakou pvabnou slušností! Nejvyšnoenjší panenka ne-

mohla by luznji se podkasali, nejvycvienjší tanenice nemohla by krásnjší kroky

vyvádli, jako tato naše nžná pradlena. Najednou se jako zpruha do výšky vyhodí

a lapne potulující se mouchu ; a led by ml každý vidli to poskakováni a otásání

ocáskem. Nemže byli nic lak lehounkého, tak pvabného jako tyto pohyby. Z králka:

mimo laštovku není žádného ptáka pvabnjšího, ilejšího a piinlivjšího nad konipáska.

Mám také o tob vypravovali, bodrý strnade rákos ni cEmberiza Sclioeni-

clus) s neúnavným hrdélkcni ? Neclif jakkoliv neladn cvrí, pece oživuje h islé rá-

kosí, kde na tenkých pilíích své hnízdo umle vystavné má. Nebo mám k tob se

obrátiti, vždy veselý erváku tSylvia Curucca) , a poslouchati tvou cillivou pisc?
Nebo tebe pnkavo (Fringilla coclebs), která zvun svým jásavým hlasem celý háj

oživuješ ? Pro nynjšek musíte míli strpení, nebof hle, lani na vrb jeví se vtší pán,

nežli jslc vy ; nepolcbuji ho teprva pedstavovali, jest to š p a í e k pán (Slurnus

vulgaris). Na jabloni v zahrad vystavl mu ndyná pohodlný domek, a již po ti léta

vyvoluje si zde své letní sídlo. Milý to, žertovný tverák v lom tmav zeleném, pur-

purov lesklém a bíle kropenalém kabát. Na Island, na Himalájí, u copatých ííían,

u pyskalýcli Kafr, všude jest doma, v plnoci a v polední zvstovatel jara a virtuos i

paáco mezi svými. aslo již v únoru a beznu v bouii a dešti se objeví, pišel s

prvním pivélivjšíni usmáním slunce, houpá se vysoko na temen topolu a plným hrdlem
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provolává jaro svým melodickým ho-i-ho I Tak zní asi první píse s omládlých alp

zjara dol do nížiny, nebo jásání lodník se stožáru pi spatení pevné zem po dlouhé

plavbu. Z lilubokého srdce vine se veselý hvizd až k nejvyšší oktáv
,

pak zase pje

tak nžn a lib, jako kanzonu pod okénkem milenky, a zdvihá kídla, naklouje hlavu,

kroutí oima jako dokonalý virtuos, až najednou hlas mu peskoí a vrzavým cvrením

žertovn koncertní kus se ukoní. Ostatn jest mateská e jeho ponkud chraptivá a

hrivá, a psí písmeno (r) zvuí nejastji z rozprávky jeho.

Na hnízdo mnoho nedrží, díra a jakákoliv postel z peí, chlup, stébel dostauje

jemu i rodin. Tím více ale drží na jídlo, a sice na mnoho a dobrého jídla. Proto

jest poade na honb a pastv. Navštvuje pole a pastviny obyejn s vránou a koni-

páskem, nebot jest povahy dobré, poctivé
,
peje sob i jiným co nejlepšího

;
ješt ra-

dji zaletá ovšem do vinic a tešových sad, což chuti jeho na každý zpsob všechnu

est dlá, ale — ml by si to pcdce jednou pamatovati — asto jej do nebezpeenství

života pivádí.

Pi tom se musí let jeho pozorovati. Na sta se jich shlukne v jediný oblak,

a uhánjí dále jako divoká vichice. Všechno se tlaí ku prostedku, vždy koluje jeden

okolo druhého, a tak se valí hluný liouf pes pole a louky, až konen jako chech-

totem do rákosí zapadne. Tam skáe jeden pes druhého , kloní a kroutí se , jedni

hvízdají, druzí šeptají, zpívají, že to zní jakoby déšt na listy pleskal, a lak to trvá hlu-

boko do noci.

Podivný, žertovný jest špaek, pravý šašek mezi ptactvem, uenlivý a chytrý

skoro jako pes. Se smšnou vážností kráí po pokoji sem tam, a jakkoli se staví

hloupým, má pece všechno byste na zeteli. Hlas a obliej svého pána zná dobe, a

je-li plísnn, schoulí se zahanben do kouta. Oslatn ale jest smlý, hospodyni lítá na

kolovrat a kužel, malíi na paletu, písai na kalamá, a prostírá-li se k jídlu, sedí za-

jisté první u mísy. Také nco ze zlodjské žily strainy má v sob. Co se leskne a

tpytí, lo rád ujme. Náprstek, špendlík, mosazný knoflík, prsten, perle, všechno snáší do

koutka, do tajné skrýše. K tomu jest také istotný a nikdy nevyletá z hnízda, aby je

nebyl vycidil. Ale nejvtší vlohy objevuje v oboru filologie. Z vlastního pudu obírá

se rozmaniijnii studiemi, mouká jako koka, kvae jako slepice, hvízdá jako kos, ba

i lidským eem se piuí, mluví esky, nmecky, francouzsky, latinsky — pravý to

Mithridat mezi ptáky. Dlouhé písn pamatuje si snadno, jeden zpívá : „Pepíku, Pepíku",

druhý : „Na bílé hoe," Ietí odíkává otenáš, tvrtý kleje, ba špakové Drusa a Brit-

tanika deklamovali vznešená místa z eckých autor. Nic mu není tedy obtížného.

Jediné to mže se mu vytýkati, že zase snadno zapomíná, emu se byl nauil, tak že i

zde platí slovo : Jak nabyto, tak pozbyto !
—

O . s m y s 1 e c h vbec.
Sepsal Dr. Jau Purkjn.

Pozorujeme-li vesmír ze svého pozemského stanovišt, objeví se nám dva hlavní

zpsoby vezdejšího žití, jeden hmotný , druhý duševní , neovdomlý a vdomý.

Tchto obou ale nikde nestává v oborech od sebe oddlených, lak aby na jedné stran

pouze mrtvá hmota, na druhé pak ryzí duševnost oddlena byla, nýbrž pokud zkušenost

11*
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sáliá, pronikají se oba tyto zpsoby v celé pírod, Ustrojný život prostcdkuje protivy

tyto. V živiím ústrojenstvu, byt v nm ani stopy samovdomí se neobjevovalo , má

všechno ráz myšlenkový, duševní (tak v rostlin, ve zvii^ecím a lovím zárodku) a je-

nom v nm volí si vdomí své sídlo se všemi svými slupni a mocnostmi.

A nutí-li nás povaha našeho pozemského a lovího bytí, pekroiti všechny

meze hmotné a povznésti se v nábožné víe a v ideálním letu myšlének k íši pouze

duševní, v nichžto hmotné bytosti jako pouhý stín se ztrácejí, uvádí nás zkušenost pece

vždy nazpt do oboru nerozlun spojeného hmotného a duševního svta. Fysiolog, p-
vodn již zakotven v zkušenosti, akoliv ji myšlénkami pemáhá a v domysly povy-

šuje, jest dle povahy svého hmotn duševního pedmítu pinucen, zajmouti zcela pi-

rozené stanovišt dualismu ; nebof stanovišt toto povoluje mu nejvíce svobody, pono-

iti se jednak do skoumání zákon hmotného bytí, jinak ale prostedkováním svého

vlastního života zpytovati povahu duševní své strany.

Do obou tchto smíšených zkušeností náleží ve fysiologii vše , co zahrnujeme

pod jménem smysl. Výjevy smyslnosti spoívají na nejdokonalejším proniknutí íše

hmotné a duševní v našem ousobném ústrojí. V ústrojí tomto obdržuje duch náš bez-

prostedný názor hmotné bytosti, nejdíve ve vlastním tle, pak prostedkováním jeho v

okolním svt. Tof smysl zevnitní.

Ponvadž ale duševní bytost vo svém pomru k ústrojenstvu sama promny utr-

puje a též na pedmty smyslného názoru samostatn nazpt psobí, otvírá se názoru

obor ousobných psychických zkušeností, jakožto látka smyslu vnitního.

Pozorujme nejdíve smysl zevnitní.

Obyejn se pijímá nkolik zevnitních smysl ; u lovka a vyšších zvíat po-

ítá se jich pt. Každý smysl obmezuje se na zvláštní stránku v pírod, všechny do-

hromady spojují se ale v jednot názoru na pcdíntu, který jakožto pírodnina jednot-

livé stránky pírody v sob sesteuje. Takových stránek mže býti v pírod ne-

sísln mnoho, nám ale objevuje se jich jenom nkolik, a ty postaují, snad dle vyšších

zákon duševního svta, abychom vyplnili úlohu svého života.

Vdomí duše nalézá se nejdíve ve vlastním ústrojném tle, cítíme svj vlastní

vnitní stav beze všeho ohledu na pedmty vníjší. Smysl tento nazývati mžeme
smyslem životním. V tomto smyslu spoívají ješt ped každým názorem všechny

zpsoby ostatních smysl, a proto považuje se také jakožto základ jejich, jakožto

smysl obecný. To platí ale jenom všeobecn, jakožto základ pi vyvinování zvlášt-

ních smysl, a jenom zbytek tohoto všeobecnélio základu považuje se jakožto zvláštní

smysl. Ale i pi tomto obmezení zstává v nm pece mnoho neuritého, jako kdyby

se z nho poád ješt nové smysly rodili mly.

Skuten pokusili se fysiologové o to, aby tento temný obor v nové smysly roz-

dlili, a též neobmezené tušení zde nových smysl hledalo. Tím zpsobem povstal

mimo od starodávna oprávnný smysl chmatu, smysl tepla a zimy, smysl sval,

smysl bolesti a libosti a jiných pomr ústrojních
,
jako jsou hlad, žíze, ošklivost, cil

pohlavní a t. d., smysl k cítní vody, kov, magnetických a elektrickýcli ouink,

smysl barev a svtla, smysl k poznání zmn povtrních , ba všechny podivné idiosyn-

krasie zdravých a nemocných nalezly zde svého místa; Ba i psobení duše na ústroj-

nost bylo sem poukázáno, lak že by lento obecný smy.sl také co základ vnitního smyslu

považovati se mohl. Odtud pochází neuritý význam slova citu, v lom spoívá také to,
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že smysl obecný není poután k žádnému zvláštnímu íid!u. Celé tólo, každý úd slouží

mu více nebo mén jakožto nástroj.

Smyslu obecnému jest nejbližší smysl chuti a ichu, oba jsou zajmuty ješt

docela v úslrojné prostoe. Ne jenom pocit, nýbrž také pedmt jej vzbuzující, chutna-

jící tekutina, zapáchající plyn pronikají bezprostedn úslrojnou látku. Ale jako již u

cbmatu, penáší se také zde píina pocitu na vnjší pedmty. Však také jiné vlast-

nosti obecného smyslu nalézají se zde. Na jazyku jest již velmi jemný chmat vyvinut,

a že v nm smysl pro cliut a nechuf, ošklivost a libost v nerozluné jednot se spo-

juje, staví podobnost jeho k smyslu obecnému jesle více na svtlo. Více k zvláštnímu

pocitu obracuje se ich, ale i v lom ozývá se znamenitým zpsobem pocit ošklivosti a

libosti, zvýšení a potlaení života. Ve smyslu obecném, ve smyslu chuti a ichu

pevládá oiisobný (subjektivní) pocit, výsobný ili pedmtný názor ustupuje, vyjmouc

smysl chmatu. S touto výminkou (vlastn nezná píroda žádných výminek) jest to tak,

že ústroj chmatu, totiž kže, s pohybujícími se konetinami jest spojen a tím zpsobem

rozliností tlaku a tení názor prostorných pomr obdržuje. Pocity chmatu nemají té

rozliné povahy, jako pocily chuti a ichu, nýbrž v nich pevládá pocit rozmr pro-

storných. Kdyby pocily chmatu poliybováním svých ústroj nebyly oné rozsáhlosti ná-

zoru nabyly, jakou mají, byly by též jako pocity ichu a chuti, bolesti , libosti ald.

svj úsobný ráz podržely
,

jak se skuten objevuje, když se více trpným zpsobem

vzbuzují.

Pi sluchu a zraku pevládá ale hned v základu výsobná (objektivní) povaha.

Pocity zvuku, svtla a barvy nalézají se pvodn sice též jenom v nás, ale pedmt,

jímž se zpsobují, ouinkuje z dálky. Pi tom se objevují pomry blízkosti a vzdále-

nosti, rozdíly ve smru, odpory a shodnosti, a z toho všeho povstávají pomocí smyslné

pamti pocity spojené s prostorovými pedstavami, které pi bezprostedném vzájemném

psobení smysl a pedml smyslné názory za následek mají.

Pocily sluchu stávají se názornými v ase, není-li jim pi nedostatku zraku a ji-

ných výminek též názor prostory odkázán. Zvuky okolního pirozeného a umleckého

svCIa ve svém sledu, poslup « souhlasnost hudby a proud ei jsou hlavním pedmtem
sluchu, tvoíce v názoru asový celek. Pomry prostorné, vzdálenost, smr, poloha a

pohyb, akoliv se sluchem také poznávati mohou, vystupují nejpatrnji v sluchu , anat

všechna duševní síla k asovéuui názoru se obracuje. Zvlášt zaujímá pi vyšší vzd-

lanosti e a spolená rozmluva, pokud se jen v ase dje, sluch náš, kdežto pi zá-

byvech v pírod vnjší, pi pstování hmotného umní a prmyslu, s uritými zvuky

spojeného, též prostorný názor v sluchu se vzbuzuje. Ostatn jest sluch též spojen s

citera obecným. Zvuky, lóay, hlasy vzbuzují libost a nelibosl, zpsobují radost a bo-

lest, akoliv již v slabší míe, nežli u ostatních smysl.

Rozhodn v prostoe vzdlal se zrak. Pocit, jaký pi všeobecném citu, pi chuti

a ichu povstává, nemá zde místa ; okamžit se penáší na pedmty v prostoru a pilne

k nim jakožto vlastnost. Za to vystupují ale pomry prostoru v nejjasnjší uritosti.

Vzdlalo-li se sluchem pochopení vodorovného smru plochy, nebo ješt více pi'ímého

smru mezi posluchaem a mluvícím, vzdlává zrak všeclyiy smry, celé panorama vi-

ditelné prostory, a sice nejenom v uritém obmezení, nýbrž i v bezmezí do nekonena.

Ne mén slouží asovému názoru v pochopení promn podoby a polohy na pedmtech,

innost osamostalííující jesl zde nejvtší, a proto jsou názory zraku též nejschopnjší,
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sloužiti všem rozlinostem óslatnícli smysl za podkladek. Zrakem obmezuje se obor

smyslného svta docela. Ve vyšším psychickém oboru slouží jakožto ústroj vdeckého
fysikalnílio, mechanického, dynamického, geometrického názoru.

asto se již slavl sluch nad zrak, ponvadž slouží co prostedek lidské ei a

lakto abstraktní myšlení možným iní. Ale ne právem. Cena, kterou sluch nad zrak

obdržujc, jest pouze pomrní, jest to cena užitková, kterouž by e známková na zrak

a ohmat obmezená také obdržela, kdyby užívání tchto známek pohodln se díti mohlo.

Skutené ceny dodává ale sluchu hudba s tušením ei citu v ni ukryté, jakoužto eí
ovšem jenom geniovi mluviti dáno. Ostatn jakožto ústroje vdeckých pojm nedá se

názor sluchových ani upotebili. Nebof tón a hlas, jakož i rozliné zvuky co pedmt
fysiky, dají se teprva tenkráte vdecky a jasn pochopiti, když si je co chvní nebo

vlnní pedstavujeme. Tím mén mohou ostatní, ješt více úsobné smysly vyšší du-

ševní innosti 00 ústroj sloužiti. Mohou jenom látku podávali, kterouž pak volnjší

názor zrakový k pravému místu pivádí a tím do volné pedstavy pijímá.

Pro tyto rozliné pomry k vyšší duševní innosti rozdlily se smysly též ve

vyšší a nižší; chmat, ich a chuf, více na tlesné poteby obmezené, poítaly se k

nižším, sluch a zrak k vyšším, dílem ponvadž poskytují nesmírnou látku vd, dílem že

tuto látku dle myšlének a vyššího poznání poádají. Však také chmatem (jako u slo-

pýcii) mže se názor prostory znamenit vyvinouti a ich zdá se souviseti s nejušlech-

tilejšími stránkami mysli.

Bývá též asto mluveno o praktickém užitku rozliných smysl; jedni tvrdí, že

by díve zrak nežli sluch postrádali molili, jiní zase naopak. Každý neclif dle chuti a

povahy rozhoduje, jesti ale nejlépe, býti celým lovkem. ich pohešujeme nej-

snadnji, také se málo vycviuje, totéž platí o chuti. Píjemné pocity obecného citu

rád by mnohý obloval, kdyby se mu za to pocity bolesti vzíti mohly. Však bolest jest

strážce tla.

Obyejn se slaví smysly naproti vyšším schopnostem duševním. Ony sbírají prý

jenom látku, kterouž tylo v pedstavy a pojmy spracovávají. Jenom tmto vyšším schop-

nostem pipisuje se pamt a obraznost, rozvaha a abstrakce, zevšeobecování a pi-

rovnávání, zkrátka všechny pijaté výkony rozumu. Jenom mimochodem mluví se o

smyslné pamti, o smyslné pozornosti. Též oblíbená sada : Ndiil est in intellectu,

quod non fuerit in sensu, vztahuje se jenom na abstraktní rozum, jemuž smysly látku

podávají. Sada tato mohla by se ale lak vj'ložili, ze již souasn a zárove se smyslem

také bezprostedn ouinkovali musí rozum, má-li do oboru abstraktního vbec nco
pochopitelného, myšlenkového pijíti.

Zajisté jest již se zábyvy smysl, jmenovit vyšších (sluchu a zraku), ba již se
\

chmatem, co nejúžeji spojena pamt, pedstavivost, rozmýšlivost, úsudek atd., ale o '

tom všem se pi bezprostedném pojmulí názoru neví, nýbrž vkládá se to do pedmtu
samého. Rozbíráme-Ii ale živý smyslný názor podrobnji, shledáme snadno, že ony

schopnosti, jenom v abstrakcí známé, již hned bezprostedn se smysly ouinkovali musí.

Obrame se nejdíve k pamti a skoumcjme, pokud pi vytvoování smyslného

názoru pomáhá. Poznáváme-li tleso njaké v prostoe, potebujeme k tomu jistého

asu, delšího nebo kratšího, dle velikosti pedmtu.
Každé dotknutí, které v nás vzbuzuje místní pocit, pokrauje k druhému

,
pi

emž vždy pedešlý pocit skuten pestane , akoliv v mysli trvá. Pocity takto pe-
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slívající, ale v smyslné pedstave se stále obnovující, sesledí se konen v jednot

názoru, který spolu jest pedstavou, a rozeznají se pi vzájemnosli pedmtu a ouin-
kování smyslu co zvláštní názor. Pedstavou stane se názor jen tím, že bezprostedná

vzájemnost mezi smyslem a pedmtem se zruší u do volného oboru úsobnosti pijde.

Dejme lomu, že by jednoduché pocity chmalu bez pamti se staly, nebude možno, a-
sový nebo prostorový názor obdržeti , an vždy jenom poslední v mysli se nalézati

bude. A lof mže jen pi úplné blbosti býti. Taktéž jest pamt a obrazivost se slu-

chem a zrakem spojena. Bez nich by nebylo možno pochopiti trvání a promny zvuku,

tóny, akkordy a rhylhmus hudby, ani sled hlásek ve spojení jejich v slova, sady a

mluvu. Též oko vodilo by se darmo podél obrysíi tles, obraz by se vytvoiti nemohl.

Ale také jiné stránky podotknutých duševních schopností musí se již ve smy-

slném názoru jakožto v pflvodním jejich zídle hledali. Vide oucinkuje podstatn pi
názoru smyslném; ovšem nikoliv pouhá lihovlc, nýhrž nejpvodnjší, bezprostední

innost vle, takka pud smyslný , který ve lovku ale vyšší svobodu neobmezuje.

Vle lato ustanovuje .smr, rychlost a sílu názoru; povaha, letora a celá duševní

schopnost jest inná touto vlí a dodává názoríiin ousobného rázu. Pozornost, ja-

kožto stránka vdomí, panuje též již pvoiln ve smyslném názoru', dodává názoru

svtla , zalomíiuje jej nebo zanechává temná místa. I povaha mysli , váše
, pi-

mšujc se k názoru smyslnému, ilodávajíc mu zvláštní barvitosti, která i pozdji pi
pouhém Hzpomní se obnovuje. Konen ouinknjí hned všechny mocnosti duše, zá-

kladní formy poznání, pi smyslném názoru, Nalézáme v nm rozlinost spojenou v

jednotu, ustanovujeme zjevné a chybující vlastnosli, pomry skutené a možné, pod-

statné a náhodné znaky, výminky založené v ase a prostoe, zkrátka, všechny zpsoby
dle své možnosti, skutenosti a ncvyhnulelnosli. To vše podává se najednou ve smy-

slném názoru, byt i piemýšlivost se svými pozvolnými, jednostrannými úsudky teprva

poznenáhla rozbor tohoto nejpvodnjšího souboru dokonala. Tak ledy jest již všechno

ve smyslu pohromad, co teprva pozdji pi optovaném myšlení ovédomným rozumem

se stáli má,

V pedmtu smyslného názoru jsou již všechny zpsoby duševní innosti co nej-

úžeji spojeny. Vtom ohledu nesmi nás mýliti pochopení menších pedmt, jež je-

diným pohledem snadno pchlidncine, a klcré jako z jednoho kusu najednou v názoru

našem se objeví, akoliv si jednotlivých dob utvoení tohoto názoru povdomí nejsme,

Máme-li vtší pedmty ped sebou
,
jejichžto pochopení delší as a nejrozmanitjší

penášení našich smysl požaduje, upomínky, úsudky, domnnky ald. vzbuzuje, až se

pedmt v celé své jednot objeví, jest tento názor tentýž, jako onen malý, který v

okamžení se utvoil. Píklady nám poskytuje pochopení vtších budov, krajin, zem-
pisné, geologické, historické badání, popisy bitev, soustavné poádání pírodnin. Také

nás nesmí mýliti to, kdjž mnoho jednotlivc v nejrozlinjších pásmech, celá pokolení

v bhu století k vytvoení a ustálení jednoho názoru se spojují. Všude vládne týž duch;

každý jednotlivý smysl musí se podíditi smyslu povšechnému, každý jednotlivec stává

se zvláštním ústrojem smyslným a celý badající sbor stává se jednotlivcem. —
Obrátíme se nyní nazpt ku poátku, kdežto jsme zevnitní smysl jakožto ponoení

ducha do hmotných pedmt pedstavili, an duševní bytost do nich se mníc co názor

v sobe je poznává, a jim jak sob stejné jsoucnosti pikládajíc, jakožto vci naproti

sob je slaví. Touto vzájemností pichází též dych ku poznání svých inných a trpných
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stránek. Toto poznáni obracuje se pak nazpt do duševního stedu a stává se vnitním
smyslem, jemuž otvírá se psychický názor, nejdíve v osob vlastní, a pak pene-

sením své vlastní ousobnosti na v6ci vnjší názor anthropologický nebo ethický. Zde se

obrátí význam tch samých smyslných názor, které se pi zevnitním smyslu pedm-
tm vnjším pipisovaly. Pocity objeví se pak co pvodní stránky duševní ústrojnosti,

tak že jenom zevnitním vyloudním se vzbudí; názory, pedstavy, mysl a vle, my-

šlénky, pojmy a t. d. vyvinují se z tohoto duševního ústrojí, kteréž pak jednotlivec v

sob pozoruje a na sebe vztahuje, ímž k vdomí sebe samého pichází. Tím

samým zpsobem vniká vnitní smysl penesením své vlastní ousobnosti do jiných

jednotlivc též do psychického oboru sbratené duševní íše, anabývá.tak známost

ducha ili lovka, an smysl zevnitní zjedaal pouze známost pírody.
Pozorovali jsme dosavádc smysl jenom z ousobného stanovišt psychické zku-

šenosti. Penesme nyní ousobný názor, pokud se zakládá na hniolný podkladek , do

oboru prostoru a asu, do vnjší pírody. Nejdíve spatujeme v tlesném ústrojí, že

smysly jsou upoutány k uritým ústrojm ili idlm, k pimeným rozšíeninám pe-

riferické soustavy nerv, spojeným se stedními ústroji, s mozkem, gangliemi atd. Duše

ale vládne celým ústrojím dílem nevdom, chemicky a plasticky, stavíc a rušíc, dílem

S vdomím, sesledna v tom smyslu, nebo rozšíena v nkolika, bytujíc v stedním

ústrojí a vracujíc se opt k vnitnímu smyslu. To platí o prostoe a asu úsirojaého,

psychického jednotlivce.

Ponvadž ale íše smyslných ústrojenc nes íslné množství jednotlivc po zemi

rozdlených obsahuje, rozšíí se tím obraz pes vš echny meze jednotlivosti, a mžeme
si pak smyslnou innost pedstaviti jako elektrinost a magnetismus, rozšíený po celém

povrchu zemském, v rozliných stupních napnutí, vzbuzení a vázání, a vbec v nejroz-

linjším zpsobu od jednoho pólu k druhému, ve všech pásmech, pronikající vodu,

zem a povtí. Jako moe rozšiuje se zde vdomí zem a pijímá do sebe v ne-

skonené rozmanitých idlech zvíecích nesíslné mechanické, chemické , dynamické a

organické ouinky hmoty, prostorové a asové pomry je jich v daleko vyšších názorech

nežli v našich ousobných, obmezených. Jako zempis potahu je zemkouli sítí ar ther-

málních a magnetických, aby pojmul celek fysikálních sil naš í zem, taktéž dají se smy-

slní a duševní áry táhnouti, a nevelikého vzletu obraznosti jest pak potebí, aby se

i to co jeden vyšší, psychický celek, co duše zemní pojalo.

O kamenném a hndém uhlí zvlášt v Cechách.

Od Jana K rej í li o.

(Poliraování.)

V mnohem vtším potu, akoli v menši rozmanitosti objevují se v útvaru ka-

menného uhlí vedle lodyhoplodých tajnosnubc též listoplodé rostliny, které nyní

bohatým ádem kapradí (Filiccs) zastoupeny jsou. Nejjemnjší lístky, jakož i celé

vjíe zachovaly se v lupku v tak dokonalýeli otiscích, že by ustanovení a porovnání

jejich s dnešními tvary velmi snadné bylo, kdyby od kmene svého odtrženy nebyly.

Pohíchu ale nalézají se roztroušené, porzné, s kmenem nikdy nespojené, též hromádky

výtrusv, které na živých kapradinách k ustanovení dobe slouží, zmizely obyejné, tak
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(Obr. 11.)

že jenom dle btiu ccv seadili se duji. O lciilo odtržených listech musí se ledy

zvlášt jednali, a o limencch iiíipradi též zvlášlé. Z toho pochází veliltá nejistota, lak

že jenom ponliud porovnání jich š nynjšími kapradinami vyvésti se dá. Nicmén jsou

k poznání útvaru kameno-uhelného velmi didežité. V eském kamenném uhlí vyskytly se

následující:

cleJ Neuroplerid obsahuje zperené vjíe, na jejichž lístkách nervy ze

stedního nervu vynikají a nahoe zponenáhla se ztrácejí (Neuropteris, OJonloptcris),

nebo všechny z jednoho bodu u dolejška vycházejí (Cyclopleris , Schizopleri.s). Vý-

trusný hromádky pozorují se málokdy.

Rod Neuropteris Brogniart obsahuje vjíe
jedno- nebo dvojzpeené , lístky srdité, s dolejškem

pirostlé. Nervy se nkolikkrále vidlicovil dlí. (Obr.

11.) Dva lisly z N. rubescens.

N. anguslifolia Brogn. má vjí zpeený,

lístky dole srdité, ke špice podlouhle kopinalé, celé,

nervy obloukovité, vidlicovíté. U Radnic.

N. aculifolia Brogn. má vjí zpeený,

lístky podlouhlé, kopinalé, dole na jedné straní srd-

ité, na druhé otupené; nervy jako u pedešlé. U

Mirešova.

N. g i g a n I e a Sternberg má vjí dvojnásobn

zpeený, lístky sedí na spoleném apíku, jsou sedavé, podlouhlé, dolejšek mlce srditý,

nervy velmi elné a tenounké. U Šaclíe.

N. Lochii Sternberg má vjí dvojzpeený, lístky sedavé, srdit vejilé, po-

slední lístek jest rhombicky vtší. U Svinné.

N. p li ca ta Sternberg má vjí zpeený, lístky vejit podlouhlé, na kraji asnaté,

dole mlce srdité. U Mirešova.

N. obo v a ta Sternberg má vjí Irojzpeený, lístky srdit vejilé. U Mirešova

a Svinné.

N. rubescens Sternberg má vjí zpeený, na konci zpeen sekaný, lístky

podlouhlé, dole okrouhlé. U Plas v železnatém pískovci.

Rod Cyclopleris Brogniart vyznamenává se velikými okrouhlými lístky, je-

jichž vidlicovité nervy z jednoho bodu vybíhají. (Ob. 12.)

C. orbicularis Brogn. má vjí zpeený, lístky srdit nebo

klínovil okrouhlé. U Radnic.

C. auriculata Sternberg má vjí dvojzpeený, na

konci vidlinalý,. lístky sedavé, dolejší srdit okrouhlé, hoejší

podlouhlé, tupé. U Radnic. (Ob. 12.)

Rod Noegerralhia Sternberg má okrouhlé lisly jako Cy-

clopleris, ale soubžné nervy. Snad patí k Cykasm.

N. foliosa Sternberg má vjí zpeený, listy vejit klíno-

vité. Vyskytuje se u Kdýfiny nedaleko Berouna a u Rakovníka.

ele Sphenopterid obsahuje zpeeué vjíe s listy

dole klínovitými, obyejn vezanýnii; hlavní nerv jest klikatý a

poboní nervy odbíhají od nho pod kosým úhlem, na konci bývají vidlicovité. Výtrusní

hromádky jsou málo známé,
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Rod Sphenopleris Brogniart má vjíe dvoj- Irojzperené, lístky jsou rozlinC,

obyejn ale hluboce vezane'.

S. linearis Steniberg má vjí dvojzpeený, lístky sedavé, vezané, cípy vej-

ité nebo árkovilé. U Svinné.

S. acutiloba Slernberg má vjí dvojzpeený, lístky sedavií, dolejší pi-

okrouhlé, dlanit vezané, hoejší vejCilé, hluboce vkrojované, cípy lístk jsou oste ko-

pinaté. V echách.

S. elegans Brogn. má vjí trojzpeený, ke špice dvojzpeený, apík jest na-

pí rýhovaný, lístky s malou slopkoii, hoejší dvoj- trojlaloné, dolejší protiscné.

U Šaclíe a Radnic. (Ob. 13.)

S. mei folia Slernberg má vjí troj-

zpeený, lístky vejilé, hluboce vezané, cípy

list árkovité, pitiíplé. U Radnic. (Ob. 13.)

S. H o c ni ngliau si Brogn. má v-
jí trojzpeený, lístky hluboce zpeen ve-
zané , cípy piokrouhlé , mlce Irnjlaloiié.

U Radnic.

S. irregularis Slernberg má vjí
dvojnásobn zpeený, lístky sedavé, hluboce ^^Op'^!! (( \i ///

zpeen sekané, cípy nestejné. U Radnic.
"

S. botryoides Slernberg má vjí
dvojnásobn zpeený, lístky na slopkárli, okrou-

hle srílité. U Svinné.

S. debilis Gíippcrl má vjí dvoj- tvojzpcený, lístky na krafounkých stop-

kách úzké, vezané, hoejší celé. V Railnic a Šaclíe.

S. tenuissima Slernberg má vjí uzounký, dvojzpeený, lístky árkovité, po-

nkud dvojklané. U Brus nedaleko Radnic.

Rod Rhodea Slernberg má vjí dvoj- trojzpeený, tenounký, lístky vidlicovit

vezané nebo árkovité na apíku tenkém, z ásli sbihavé.

R. fasciaeformis Slernberg má vjí uzounký, velmi dlouliý. U Vranovic.

CelcJ Pecopterid vyznamenává se velmi znaným stedním nervem na

Kslkách, od nhož poboní nervy jednoduše nebo vidlinat odbíhají. Vjíe jsou je-

dnoduché nebo dvoj- trojzpeené. Výtrusy jsou na kraji nebo na nervách. Kapradiny

tyto podobají se k dnešním nkdy nápadné.

Rod A spicni tes Goppert má výtrusní hromádky árkovilé, na poboní nervy

pipevnné, zastené. Nervy odbíhají od stedního nervu kosmo. Vjí dvoj- trojsípeený.

A. radnicensis Goppert (Sciadipleris radnicensis Slernberg) má vjíi^ dvoj-

zpeený, lístky sedavé, hluboce zpeen sekané, cípy polovajenaté, mlce zoubkovité.

U Bas nedaleko Radnic.

Rod Alethopteris Slernberg má vjí dvoj- trojzpeený, nervy odbíhají od

stedního nervu zpíma ; lístky jsou na kraji zatoené, kdežto snad výtrusy obsahují.

A. Sternbergii Goppert (Alettopteris vulgatior Slernberg) má vjí dvoj-

zpeený, lístky kopinat árkovilé.

A. longi folia Gopp. (Pecopteris longifolia Sternb.) má vjí dvojzpeený, lístky

podlouhle árkovité, dolejší sedavé, hoejší sbihavé. U Radnic.
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A. fastigiala Gopp. CPccopleris fasliacala Slcnib.) má vCjí dvojzpeíený, apík

rýhovaný, lislky árkovilé, celé, pnápitallé. U Radnic.

A. anguslissima Gopp. (Pecopteris angustissiina Slernb.) má v6jí dvojzpe-

ený, lístky na stopkácli, íárkoviló, zpeenó vrezané, cípy vcjilé, tupé. U Svinné.

A. similis GOpp. (Pecopteris similis Sternb.) má víjíi" dvojzpeený, apík hlu-

boce rýhovaný, lístky vejité, pi-išpiíatlé, celé. U Svinné.

A. brachyloba Slcrnbcrg má vjír dvojzpeený, na špice tenký, cípy krátké,

ke špice menší. U Šaclie.

Rod Cyatheites Goppert má velikou podobnost s dnešními Cyathey, jelikož

kolmo odstávající nervy vidlicovit se dlí. Vjí jest dvoj- trojzpeený; hromádky s

oslrou dvojadé, na nervech sedící.

C. Oreopteridis Gopp. (Pecopteris Oreopteridis Slernb.) má vjí dvoj- troj-

zpeený, apíky hladké, lístky podlouhlé, árkovilé, na špice okrouhlé. U Radnic. (Ob. 13.)

C. repandus Gopp (Pecopteris repanda Sternb.) má vjí dvojzpeený, apík

hladký, lístky vejité kopinaté, na kraji visut vroubkované. U Radnic.

C. undulatus Gopp. (Pecopteris undulata Sternb.) má vjí dvoj- trojzpeený,

lístky kopinaté , mlce vroubkované. U Radnic.

Rod Pecopteris Brogniart vyznamenává se vjíem dvoj- trojzpeeným nebo

jednoduchým. Nerv hlavní stední jest tlustý, vedlejší nervy jsou obyejn vidlicovité

a odbíhají skoro zpíma. Výlrusní hromádky jsou okrouhlé, dvojadé.

P. orbiculata Sternberg má vjí trojzpeený, lístk sedm okrouhlých, po-

boní nervy pod ostrým úhlem odbíhavé. U Svinné.

P. antiqua Sternberg má vjí trojzpeený, lístky první ady árkovilé, pi-

špiatlé, druhé ady árkovilé, tupé. U Radnic.

P. crenata Sternberg, má vjí dvojzpeený, lislky

árkovilé, tupé. U Minic. (Ob. 14.)

P. excellens Sternberg má vjí zpecný, lislky

árkovit kopinaté. U Radnic.

P. mucronala Sternberg má vjí dvojzpeený,

lístky árkovilé, zubaté. U Svinné.

P. discreta Sternberg má vjí dvojzpeený, lístky

árkovit vezané, cípy vejité, tupé, oste zubaté. U Svinné.

P. valida Sternberg má vjí trojzpeený, lístky

první ady na ti palce veliké, druhé ady tupé. U Svinné.

P. dub i a Sternberg má vjí dvojzpeený, lístky

hluboce vezané, ke špice úzké, cípy árkovit podlouhlé,

tupé.

P. radnicensis Sternberg má vjí dvojzpeený, lístky vezané, úzce pišpi-

atné, dolejší sedavé, cípy vejité, tupé, apík tlustý. U Bas nedaleko Radnic.

P. elegans Sternberg má vjí dvojzpeený, lístky árkovit, tupé, mlce vy-

krojované. U Šaclie.

Rod Strephopteris Sternberg obsahuje vjíe zpeené, s lístky na kraji

siln zakroucenými a otisky polovcjilými naznaenými.

S. a m b i g u a Sternberg nalezla se v železnatém pískovci u Plas.

(Ob. 14.)
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Rod G op per li a Sternberg má výtrusiií hromádky no konci nerv, vjí zpe-

ený, s podlouhlými cípy. Nervy jsou vjírnat zpei^ené, jednoduché.

G. polypodioides Sternberg nalézá se s pedešlou u Plas.

Rod Aphlebia Sternberg má vfjie lalonalé nebo zpeené, bez nerv.

A. tenuiloba Sternberg má vjíe mnoholaloné, cípy klinovité. U Bas ne-

daleko Radnic.

eled Protopterid obsahuje kapradiny stromovité, jejichž vjíe neznáme,

akoliv snad mezi popsanými zahrnuty jsou. Kmeny zachované objevují jizvy odtrže-

ných list, u prosted stopami odtržených cev vyznaené. Devní vrstva pedstavuje ne-

uzavený kruh.

Rod Zippea Corda má kmen oblý, tlustou korou a dvojadými jizvami ob-

stoupený. Jizvy jsou trojhranné. Kruh devní obsahuje tyry oblouky.

Z. dis tich a Corda má výbžky koenní na celém povrchu. Vyskytla se u

Vranovic.

Poznamenání. Protopte ris Sternbergii Corda (Protopteris punctata Sternb.), do-

savad ke skamenolinám kamenouhelným poítána, náleží, jak jsem se

pesvdil, do útvaru kídového. Nebof pískovec Kounický, v nmžlo

byla nalezena, jest patrn kídový.

eled Rha c h io p t er i d ft obsahuje nkolik druh od Cordy popsaných a do-

saváde pouze u Radnic nalezených. Pedstavuje apíky kapradí bud hladké, bud vlá-

skovité, asto podlouhlou rýhou naznaené, nkdy stromovité ; svazek cévní jest neuza-

vený, jednoduchý, dvoj- nebo trojnásobný.

Rod Selonoptcris Corda ohsíiliuje apíky slabé, trojhranné, svazek cévní jest

msínalý.

S. radnicensis Corda má apík hladký. V ocelové hlinité rud. U Radnic.

S. involula Corda má apík rýhovaný. Jako pedešlá.

Rod Gyropteris Corda má apíky stromovité, s tlustou korou a jednoduchým

svazkem cévním msínatým.

G. c r a s s a Corda má apík mírn stlaený, hladký. Nalezišt jako u pedešlých.

Rod Anachoropteris Corda má apíky slabé, s tlustou, [rýhovanou korou,

cévní svazek jednoduchý, zakroucený, na koncích nazpt zahnutý.

A. pulchra Corda má apík tenký, chlonpkovilý. S pedešlým.

A. r o t u n d a t a Corda má apík hluboce rýhovaný , nahoe oblý. asto se

Stigmarieni v ocelové hrud u Radnic.

Rod Pt i 1 o r h a ch i s Corda má apíky tenké, cévní svazky kroužkovité, ne-

pravidelné.

P. dubia Corda má apík plihranný. asto u Radnic v ocelku.

Rod Diplophacelus Corda má apíky stromovité, svazky cévní dva.

D. arboreus Corda má apík rýhovaný. Vzácný v ocelku u Radnic.

Rod Calopteris Corda má apíky tenké s tlustou korou, svazek cévní m-
sínatý, s menšími svazky v nm zavenými.

C. dubia Corda v ocelku u Radnic.

eled Gleicheniace, dosavád žijícími druhy zastoupená, vyznauje se plody

na listech sedavými, u prosted páskem opatenými, stužkovitými, na pi skrze pásek

pukajícími. V uhlí eském vynašly se

:
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Rod Havle a Corda, jenž má vjí dvojzpcený, lístky ponkud široké, tupé,

nervy hlavní jednoduché ; hromádky výlrusiii kuhité, v ad, pásky hruJkovilé.

H. pulcherrima Corda u Volvovic.

Rod Ch orionopteris Corda, mající výsirusy v radách, pásky tlusté, kulaté.

Ch. Gleichenoides Corda, v ocelku u Radnic.

('eled Schizacacc, též dosavad v horkých pásmech žijící, s plody na ée-

chalce páskem dokonalým opati-enými, paprskatýnii, štérbinou podélnou po boku pukající,

na listech sedavé, vyskytla se jediným druhem zastoupena za Náchodem v uhelných

vrstvách.

Rod Senftenbergia Corda má véjí dvojzpcený, s tenkým hladkým apíkcm,

nervy jednoduché, plody u kraje vjíe.

S. e 1 e p; a n s Corda u Náchoda.

ele MarattiaccA obsahuje pamftihodné kapradí kmeny, tak nazvané Psa-

ronie, které ve svém vnitku mnolio polokruhových nebo obloukových svazk cévních

mají a etné koenní výbžky nesou. Dnešní Marattiaccac jsou stromovité kapradiny

s plody na listech sedavými, oddlenými nebo srostlými, derou nebo štrbinou na e-
chalcc nebo po stran pukajícími.

Rod Psaronius Cotta má tlustou kru, cévní svazky v deni v nepravidelných

polokruzích roztroušené. Veliká ást nalezla se v erveném Pcrmském pískovci u

Nové Paky, v- Chalcedon promnná, menší v kamenném uhlí Radnickém v pískovci

skamcnlá.

P. carbonifcr Corda má kmen oblý, svazky v deni scdav se objímají.

Vzácn u Radnic a Svinné.

P. musaeformis (Scitaminites musaeformis Slernb.) má široké svazky cévní

scdav se objímající, na koncích tlusté. U Radnic.

P. arenaccus Corda mírn stlaený, na povrchu s jizvami listními a tenkými

svazky cévními. U Chonde.

P. pulclier Corda na povrchu s jizvami listními, u vnit se 14— 16 svazky

cévními scdav se objímajícími, s krajem zahnutým; výbžky koen malé. U Chomle.

P. radniccnsis Curda má tenké svazky cévní na kraji zahnuté, výbžky tenké

kmen objímající. U Chomle.

Rostliny s patrným kvtem, jedno- a dvojdložné nebo mnohodložné (sosnovité),

jsou v kamenouhclném útvaru velmi vzácné. Jenom porzné, z ásti i pochybné zbytky

vyskytují se zde onde a dávají nám tím dkaz, že rosllinslvo tehdejší v porovnání s ny-

néjším velmi chudé hýli musilo. Však i ty sporé zbytky ukazují na ponebí teplé>

nubof píbuzné jejich druhy nalézají se te jenom mezi obralníky.

eled cykasú CCycadeae), pedstavující nyní stromy vždy zelené, ku palmám

anebo knpradim stromovitým podobné, vyznamenává se velikými, zpeen vyslrbenými,

z ndádí skroucenými listy beze v.šech palisl. Kvty dvojilomé sedí na jelindách nebo

palicích. Tyto pamtihodné rostliny, hlavn ve východní Indii bujnící, stuji takka upro-

sted mezi dvojdložnými a lajnosnubnými, jmenovit kapradimi. Podobají se k tmto

zrflslcm a listím v chomái sedícím, dále že kmen nenasazuje let a že kvty podepeny

jsou šupinami (listím promnným). S prvními zase srovnávají se svou dvojdložností a

kvtem patrným, který se rovná sosnovitému. Ze skamcnlých se vyskytl

:
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Cycadites palinatus Stcrnberg; s listy mnohonásobnC vyštrbenými, píišpi-

alÉlými; u Vraiiovic.

Cy c a deo idea col u mnar i s Unger (Cycadites columnans Sternberg) ped-

stavuje kmen oblý, s jizvami list nepravideln rboiiibickými, spiráin rozestavenými.

U rybníka Malikovce nedaleko Radnic. Snad jest to vlastn Diploxylon elegans Corda.

Calamoxylon cycadeum Corda pedstavuje kmen oblý, s nezetelnými

vtisky. Devo pouze ze schodovitých cev složeno, podéln rýhováno. U Chomle.

Calamoxylon involutum Unger, kmen bez kry, hladký. U Radnic.

Též ohromná stromovitá lili j ovitá rostlina vyskytla se u Svinné nedaleko

Radnic, jest to

Rabdotus verrucosus Sternberg. Kmen jest kuželovitý , napí rýhovaný,

jako kolínkovaný, mezery mezi rýhami jsou podéln a tence brázdné, v rýhách pn-
ných objevuje se ada bradavek, bezpochyby od povtrných koen pocházející. Kmen

tento souhlasí s ohromnými lilijemi, jaké dosaváde v jižní Americe kvetou.

Krásné banány (Musaceae), které nyní s palmami ráz tropických krajin tvoí,

vyskytly se jenom v stopách u Krušovic, kdežto se nalezla lodyha z pochev list spi-

ráin rozestavených složená, a s nynjšími banány souhlasná. Jest to

Musaeites primaevus Sternberg. Zdá se mi však, že druh tento není nic

jiného, nežli Psaronius musaeformis Corda.

Palmy zachovaly se z duby uhelné též jenom v stopách. Sem náleží jednoduché

listnaté zbytky, bez apiku, rozliného tvaru, k pochvám listním podobné.

Palaeospathe Stern bergii Unger vyskytla se u Svinné. K palmám po-

ítá se též

Fasciculites carbonigenus Unger (Palmacites carbonigenus Corda) a

Fasciculites leptoxylon Unger (Palmacites leptoxylon Corda), které

Corda drobnohledn ustanovil. Vynašly se co kmeny ze stejných cévních svazk slo-

žené, v ocelku u Radnic.

Ze sosnovitých rostlin objevil se mimo úlomky mohutných kmen (u Plzn,

Rakovníka) jenom jeden druh s patrnýmy listy, souhlasující s tropickými Araukaricmi, totiž :

Araucarites Cordai Unger (Araucaria Stornbergii Corda), pedstavující vtve

hust listnaté (listy 6—10" dlouhé, 2—3" široké) s tuhými listy. U Radnic.

Též z rostlin zrnulovitých (Halorágcae), které nyní u nás zastoupeny jsou

malými vodními rostlinami, tak nazvanými žabími vlasy (Callitriche), a v Americe rodem

Myriophyllum, vyskytla se u Svinné stopa, kterouž Sternberg pod jménem

MyriophyUites microphyllus Sternberg uveejnil, nemá-li jinak k Aslcro-

phyllitm pipoítána býti. Konen mohou so zde pro úplnost podotknouti ješt porzné

plody, jejichž ustanovení dosaváde provedeno není. Sternberg je zahrnul pod jménem

Carpolithes. Dosaváde jest asi 40 rozliných karpolilh z eského uhlí známo.

Tof jsou tedy všechny až do roku 1850 popsané skamenlé zbytky rostlin v Ce-

chách odkryté. Kdo by chtl bližšího pouení hledati, najde je v následujících spisech:

Sternberg (Casp. Graf): Versuch einer gcognostisch-botanischen Darstellung der

Flora der Vorwelt. Leipzig 1821-38. Fol. II díly.

Jest to základní arcidílo, jejž slavný hrab Kašpar Sternberg se znamenitým ná-

kladem vydal. Všechny pozdjší spisy jsou založeny na tomto díle. Originální skame-

nliny tohoto díla nalézají se ve sbírkách národního Musea.
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Corda CA. C. J): Beiliafíe zur Flora der Vorwelt. Se 60li tabulemi. V Praze

1845. Folio. Duchaplné dílo tiešfaslnéliu Cordy, kustoda mu.scjnilio, který jak známo

pi návratu z Ameriky v moi utonul.

U n g e r (F. Med. et Phii. Docl.) : Genera ct species plantarum fossilium. Ve

Vídni na útraty cis. akademie, 1850. 8. Do té doby nejúplnjší seznam všedi známýcli

skamenlých rosllin.

Unger (Dr. F.) : Versuch einer Geschiclite der Pflanzonwelt. Ve Vídni na útraty

cis. akademie, 1852. 8. Krásné rozbírání všeho, co dosaváde o skamenlýcb rosllinách

vbec se ví.

H 1 em e j ž cl.

Sepsal Emanuel Pu rkyné.

Kdož nezná hlemejžd ? Již díti je znají, zalirávají si s nimi a diví se zvlášt-

nímu pohybování jejich. Zajisté také má každý více nežli u kterého koliv zvíete pí-

ležitost, seznámili se s tímto tvorem, aspo s povrchní podobou jeho. Nebo žádné

jiné zvíe nedá se tak jako hlemejžd pokojn na všechny strany pevracovali a ohledá-

vali. Mírný tento domonoš neodletuje nám jako pták neb motýl, neutíká jako zajíc a

jelen, nestraší nás hrozícími pohyby jako had, aniž jako ryba pod vodou se skrývá.

K hlemejždi mžeme se smle piblížili , on nekouše, neotravuje, nýbrž pomalounku

plazí se u našich nohou s lenivostí v písloví vešlou. Spoléhám se na to, že každý

z nás ve svém dtinství zpívával : šneku, šneku, vystr roliy atd., a že, než zvíe onoho

rozkazu posleciilo, z dlouhé chvíle podobu a pohyby jeho pozoroval. Používaje této

známosti uvedu tenái pedbžn nkolika slovy celý zevnitek hlemejžd v pamf a

pak teprva pikroím k zevrubnjšímu popisu jeho.

Pomalu leze hlemejžd' po vtvích a po zdech, tlo jeho vráskovitou kži pokryté

má podobu ploského erva a zdá se býti nepohyblivé, jen spodní plocha (noha) usta-

viným vlnním pomalu je dále vlee. Zvlášt krásn se to ukazuje na hlemejždi, který

v sklenici, leze. Tu vidíme, jak se hladkou slinovitou nohou ke sklu plissává a pohybo-

váním vlnovitým jako pijavka dále se ubírá. Také hubu nám ukazuje šnek v sklenici

uvznný. Sedíf ona na konci hlavy a má tverhrannou podobu. Podáme-li mu lístek,

objeví se erná zoubkovala elisf, jížto hbit do zelí se zatíná, až jest slyšeti chest.

Tak se pohybuje hlemejžd lín travou v lese, žvejkaje a v taktu klon a zdvihaje své

rohy, na kterých erná oka jako stráž na hlídkách sedí. Pod nimi ješt vidíme dvé

kratších roh, bez oek, pouhá to tykadla, jimiž ohledává pdu své dráhy. Pi tom se

skoepina od jedné strany ke druhé hýbá, jakoby ješt nebyla pivyklá jízd na hle-

mejždích zádech. Tu najednou napadá njakému chlapci, aby vyskoumai, zdali má šnek

v ržkách také njaký cit. Dotýká se oek, a hned celá pedešlá podoba se promuje.

Rohy se kroutí a konen, když i tu jim pokušitel pokoje nedá , zkracují se a zmizí

v hlav. Trvá-li škádlení ješt déle, tu se vypíná pedek nahoru a schoulí se do sko-

epiny více a více. Široká noha se skládá s obou stran, všecko se táhne do domku,

až konen jen ocásek ješt vykukuje- Pna kypí z domku a zahalí otvor jeho jako

závojem. Kam se podl šnek ? Jest snad domek dutý a skrývá se hlemejžd do nho
jako pes do boudy? Nikoliv, odpoví znatel. Hlemejžd má v domku svá steva. Domek
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není jenom vedlejší nepodstatná ást tla jelio, nýbrž náleží bezprostednÉ k tlii, ukrý-

vaje nejdležitjší ústroje vnitní. Rozšlápneme-li ho, vylezou z nho steva ven jako

ervy, a objeví se ješt nkolik jiných vnitností, o nichž se obšírnji promluví. —
To vše, jakož i podivná podoba hlemejždé, která nesouhlasí se žádným jiným obyej-

ným zvíetem, poukazuje na to, že zaujímá v soustav živoišné zvláštního místa. Když

jíme hovzí maso, když obíráme ptáka, naskytují se nám vždy kosti. U ryb jsou kosti

a kstky skoro nebezpené. Hlemcjžd zase, teba jsme ho anatomicky neskoumali,

hned na první pohled nám ukazuje, že kostí nemá, ncbot ty by jeho pohybování na

všecky strany, jeho skracování a roztahování tla nemožným uinily. Hlemejžd nená-

leží tedy do tídy páteníkv neb zvíat obratli a kostrou vnitní opatených , ku kte-

rým patí ssavci, ptáci, plazy a ryby. Napadne nám snad, že raci, brouci, vely,

mouchy atd. rovnž jako hlemejžd opateni bývají tvrdou skoepinou. Ale raci a hmyz

jsou na celém tle pokryty brnním , které slouží ku podpoe sval, místo na povrchu

u vnit upevnných. Každá nožka, každé tykadlo, sám dík jest rozdlen v lánky a

kroužky. Hlemejžd zase krom jedné nepohyblivé skoápky jest docela mkký, aniž nám

ukazuje urité lánky, nebot se na nm mže všecko podle libosti stahovali, zkraco-

vati a vystrkovati. Nemžeme ho tedy poítati k lenovcm, kamž náležji hmyz a raci.

Tedy by snad pro své ohyblivé nelánkovité tlo náleželi mohl k Iíd erv, k pi-

javkám a žížalám ? tená si pi tom zpomíná na šneky bez domkv, na plže, k er-

vm velmi podobné. Ti však od erv valn se liší tím, že tito mají tlo kroužko-

vité, válcovité, bez zvláštních hýbadel a jiných výbžk: hlemejžd ale alespo ržky

nosí a steva v skoepin ležící oddlené má od nohy, která ku pohybování slouží.

Postavíme tedy tídu mkkejš (pro mkkost tla tak nazvaných), ku kterým patí hlemejžd

i mušle, mezi lenovce a ervy. Jak se liší mušle od hlemejžd, ví každý. Tito mají

jednu skoepinu toenou, ony dv neloené. (O anatomických rozdílech nemluvíme,

aniž na výminky u hlemcjžd ohled bereme.) Prolo také onen rozdíl na zeteli ma-

jíce, nazývali nkteí pírodozpytcové hlemejžd jednoškoepinné (univalva) a mušle

dvouškoepinné (bivalva), a uvedli je co ády v tíd mkkejš (moUusca). —
Pikroíme led k popisu našeho obecného hlemejžd (Helix Pomatia Lin ). Mohli

bychom celé zvíe považovali jako z dvou díl složené, z tla zavinutého a nepohybliv

v domku spoívajícího (Tab. 8. Fig. 1. A. B. 1.) a z tla pohyblivého na svtlo se vyplazu-

jícího. ást první jest pravý dík, nebof chová v sob steva, jako dík loví. Protože

ale u lovka a u jiných zvíat mimo dík rozeznáváme hlavu a konetiny, musíme u

hlemejžd tyto oudy hledati na té ásti jeho tla, která ze skoápky na svtlo vychází.

Hlavou pede vším nazýváme pední ást tla, protože oi, ústa, a jak pozdji uvidíme,

i mozek v sob chová, akoliv od krku tak písn se neoddluje, jak to bývá u hlav

páteník a lenovc , lebkou a hlavním štítem opatených. Pedn ale držíce se sta-

rých názv popíšeme plášf. Pod pláštm se vyrozumívá kže pokrývající celý kus tla,

který pod skoepinou leží a nahoe zatoený jest. Jméno své má odtud, že u n-
kterých nahých hlemcjžd, plž, onu ást tla, kde játra, srdce i steva se nachá-

zejí, pevná kže jako plášf zahaluje. Rozloniime-li opatrn skoepinu, objeví se plášf pod

ní, docela jako domek sám zatoený a k vnitní stran pevn pilehající. Rozvinutý

plášf podobá se noní epici , na pravé stran jest okrouhlý a hndozelený, proto že

játra podle eelé délky na té stran tla spoívají a przraným pláštm prosvitají. Na

levé stran jest tlo hranaté a barvy bílé. Svaly totiž bží jako stužka od jednoho bodu,
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kde ke skoepin pni-osllé jsou, nalioru, ku konci a dolá ku kraji plášt a slouží k lomu,

aby se zvíecí tlo oužeji k domku pitlailo. Blízko u kraje plášt nachází se plícní

vak (Fig. 1. B.), asi tetí díl celého díka zaujímající, poki^tý množstvím žil jako stromek

rozvítvených; v nm leží srdce i ledvi (Fig. 7.n, q). Díra CFig- i. p) jest plícní otvor,

kterýmž zvíe dýchá, totiž vzduch atd. do mchu pouští a vypouští. Vedle ní se na-

chází i (Fig. 1. a), kde se oustí stevo. Od huby totiž travní kanál do tla pod

pláštm nahoru vstupuje, a obrátíc se zpátky onou derou koní. Ve Fig. 7. jest vidti

steva v plášti pod domkem ležící. Také plícní mch jest oteven , v nmž pozorovati

lze srdce («), žíly (»«»»), ledviny (g) a taktéž pastelín ili vycházející stevo Qk). Vedle

díry plícní a iti leží v kraji neb límci plášt dva výrstky CFig. 1. oo). Když zvíe se

stahuje do skoepiny
,

pi emž krk (Fig. i. u) nahoru ohýbá a hlavou naped do

plášt se vtírá, až jen zpodní strana nohy ješt vidná, ony výrstky pilehají ke stranám

zataženého tla a plícní díru zavírajíce zabraují vzduchu vystoupiti z mchu. Noha

sama i ocas jsou pouhé maso, jen nahoe v krku (Fig- i. u) leží jícen od huby do vnit

tla stupujíci, a ást plodního ústroje, který nejvíce nahoru v játrech CFíí/. /. /l^ položen,

koní se derou (Fig. 1. (.), kudyž na jaro plodidla se vystrkují. Tak nazvaný ocas (Fig. l.v)

nejlépe mžeme uvažovati co patu nohy, pravý ocas ale, podle analogie u jiných zíat,

byl by konec tla pláštm pokrytého CFig.í.l). V kži nohy vidíme mnoho modrých

žilek, které ji jako síf prostupují. Podobn záhybm v dlani loví ulehují tyto žilky

pohybování na všecky strany, nebof kže sama jest tak tuhá a drsnatá, že by málo

ruchu dopouštla, kdyby onmi vráskami nebyla rozdlena v mnoho jednotlivých ástí.

Dole již blízko stopy (Fig. 1. yy) vidti jest dlouhou žílu kolem celé nohy bžící. Tato

zvlášt podporuje pohybování nohy, nebo ki'aj nohy brzo do vnit se ohýbá, brzo zase

k vcem, po kterých hlemejžJ leze, pevn se pitlauje. Zpodní strana nohy ili stopa

jest docela hladká a hojnými slinnými žlázami opatená, lak že lehce k hladkým vcem
pilípne, dráhu lesklou za sebou zanechávajíc.

Pejdme ted ke skoepin jakožto tvaru k zevnitní podob náležejícímu, ne-

chajíce prozatím jiných stroj a ouinkování jejich, kterých jsme pedbžn byli dotkli.

Pozorný tená Živy ví, že rak vlastn má mkkou kži vápnitou maltu vypocující, která

na vzduchu tvrdne a tak celé tlo obrní. U hlemejžd jen pláš má tu vlastnost,

že vypocením podobné malty vytvouje se domek, pilehající k závitkm zadního tla

pláštm pokrytého. Toto vypocování stává se žlázami, obzvlášt hust v límci plášt

položenými. Pozorujeme-li tvoení se skoepiny u mladého zvíete, pak se nám forma

její pozdji oupln vysvtluje. U mladého ráka všechny ondy , akoUv ješt ne-

vyvinuté, pece již jsou naznaeny a hebkou kozí pokryty, která onu skoepinu tvoící

látku vypocuje. Skoepina co mrtvá, kamenná látka neroste zárove s tlem. Zvt-

šují-li se tedy oudy, brzo ráek obmezena se musí cítiti ve svém brnní. Odvrhujet

skoepinu — rak se svléká. Vnitní ásti jsou tím na svobod i rostou silnji, až

mkká je obalující kže zase skoepinu vypoli, které pozdji pi dalším pudu ke vzrostu

rak znova se sprostí atd. U lilemejžd ono svlékání skoepiny místa nemá, u nho,

proto že starou skoepinu odvrhnouti nemže, musí se tlo íditi podlé domku. U hle-

mejžd tlo vždy ze skoepiny vyrstá, a nov narostlá ást nad sebou nový kus sko-

epiny si tvoí, k staré jej pipojujíc. Tedy naopak jako u raka.

Mladý hlemejždik vejce opouštjící již docela se podobá k starému. Mát on

hlavu, ržky, nohu, jen dík se liší ode diku vyrostlého hlemejžd tím, že není stoen

12
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v mnoho závilkfi, nýbrž jen jednou zakroucon jako malý ervík. Nejlépe si ío petl-

slavímc, pomyslímc-li si nohu, hlavu a záda hlomejždé (Fig- '• 2/i/'*'i
^') asi dvadcet-

kráte zmenšené, a místo tla (Fig. 1. AB) jen poslední zaloíený koník (Fig. i. 1) na

záda nasazený. Že dík již v poátku jest kroucen, pochází z pírody zvíete. Hle-

mejžJ totiž nemá jako jiná zvíata srdce a ostatní stroje k živobytí potebné v pro-

stední linii tla položená, nýbrž více na pravé stran. Tím vždycky pravá strana více

se krmí, proež rychleji roste nežli levá, která pozadu zstává, a tak se stává, že sil-

njší pravá strana o slabší levou se toíc ono kroucení psobí. Již ve vejci ono

kroucení se stalo nerovností látky tlesní, i ve vejci již plášf, kroucené tlo obkli-

ující, škoepinku, jak se rozumí též toenou, vypotí. Ponvadž pak skoepina již

utvoená více se nesvrhuje ; nezbývá rostoucímu tlu nic jiného než otvorem CFíg_

2. a) ven povyrstali. První škoepinku utvoil celý plášf
,
po vylezení šneka z

vejce ale pejme límec plášt pistavování nových kus domku, proež i pozdjší zá-

\itky skoepiny vždy vtšími se stávají, neb stáím límec plášt pi vyrstání do délky

spolu i v celém svém okruhu se zvtšuje.

(Dokonení.)

O povtrnosti.
Od Dr. V. Kaneie.

i

III.

Náš obor vzduchový, který jest jevištm všech meteorologických úkaz, nemže,

jako pi posavadních našich úvahách, považován býti za tleso pouhé a jednostejné.

Skládáf on se z více podstatn od sebe rozdílných ástí, z nichž nejpednjší jsou vzduch

a vodní páry, a každá pi promnách svých jinými xákony se ídí.

Že každá spousta vzduchu, která jest ástí našeho povtí, byf i na oko nejsušší,

vodní páry v sob obsahuje, každodenní zkušenost ukazuje. Nemén však jisto jest,

že mnohost par v stejné prostoe velice rozdílná býti mže i skuten jest, a že tato

mnohost ídí se hlavn podle teploty vzduchu. Teplejší vzduch pijímá mnohem více

par nežli studený, k emuž tém všecka tlesa, která v sob vlhkost mají, jak mile

se vzduchem se setkají, pispívali musejí, an voda v nich obsažená se vypauje. Ani

led neiní výminku, nebo každý kus ledu, by i nejnižší teplot vysazen byl, zmen-

šuje se vypaováním tak dlouho, pokud jen vzduch jej obklopující v stavu jest pijí-

mati páry. Schopnost však vzduchu
,

pijímati páry, má jisté meze, závislé od jeho

teploty.

V tchto málo slovech záležejí všecky zákony, dle nichž ídí se úkazy v parokruhu.

ím vyšší jest teplota vzduchu, lim více par mže on v sebe pijmouti a udržeti. Tak

pijme jeden Paížský krychlový stevíc vzduchu, ochlazeného až na mrazový stupe,

na nejvýše tolik páry, co by vážilo 3.6 gran. Zahejc-li se však tento krychlový

stevíc vzduchu až na 16° R., již mže pijmouti páry 7.9 gran, a pi teple 20" R.

15,9 gran. Nad toto množství nelze pi stejné teplot o nic více par do krychlového

stevíce vzduchu vpraviti. Spoustu vzduchu, ve které páry již této mnohosti dosáhly,

jmenujeme nasycenou.
Taková-li parami nasycená spousta vzduchu se stla/, íedy pimená ást par vo
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vodu se promní. Kdyby n. p. dotený krychlový slevíc vzduchu, který pi 10" R.

bez mála 8 gran páry obsahuje, njak z vní p&sobícím tlakem až na prostorní obsah

pl stevíce stistn byl, nalezli bychom vnitní stny nádoby mokré', na znamení, že

ástka par ve vodu se promnila. Ostatek par vážil by pak jenom nco ke 4 granm.

To samé, co se tuto dje venkovským tlakem, stává se též ochlazením vzduchu.

Naplííme nádobu jednoho krychlového stevíce vzduchem povtrným, majícím

teploty 20" R. a úpln parami nasyceným, tak že tyto bez mála 16 gran váží, a na-

lezneme zpoátku stny docela suché. Ochladí-li se však nádoba ta a obsažený v ní

vzduch až na 10" R., shledáme stny malými krápjemi vody pokryté , které budou

dohromady hnedle 8 gran vážiti, an ostatních 8 gran podrží svou podobu páry.

Obrátíme-li tato pravidla na vzdušné spousty povtí, budou z toho následovati

všecky ty úkazy, jež obsahují utvoení se oblak a sraženin všeho druhu.

Pukud vzduch není parami nasycen, pijímá jich ode všad, kde se nalézají vlhká

a tekutá tlesa; tyto páry pak rozlin prohánny jsou od vtr, a když pijdou do

obor studenjších, zhustnou a bu stanou se viditelnými co mlha neb oblaky, anebo

spadnou co rosa, déš anebo sníh.

Smíšení se dvou parami naplnných vzduchových spoust nestejné teploty jest

píinou tém všech sraženin , které tedy rovnž v nestejném rozdlení teploty svj

pvod mají a z té samé zásady vyvésti se dají, jako proudové vzdušní.

Pokusíme se tuto, jako jsme v pedešlém lánku o proudech vzdušných ui-

nili, o to, abychom z této základní zásady vyvedly jednotlivé sraženiny, pi emž obme-

zíme se pouze na nejzajímavjší i vytkneme hlavn ty, které i do velikého stroje po-

vtrnosti zasahujíce ostatní její kola bud popuzují anebo zastavují.

Poneme s rosou, která hlavn v noci se tvoíc na rostlinách i jiných t&lesech v

zpsobe krpjí se jeví, pi nižší pak teplot jakožto jíní v pevnou podobu se sráží.

Ponvadž tato sraženina nejvíce jeví se v dobách lakových, kde žádných oblak na

nebi se nespatuje, zavdala píinu ke mnohým domnnkám.

Alchymisté bedliv sbírali rosu, pokládajíce ji za výlev hvzd, v nmž doufali

nalezli zlato. Jiní mli ji za drobný déš( z nejvyšších vrstev povtí, ješt jiní domní-

vali se, že vystupuje ze zem.

Teprv Wellsova v Londýn konaná vyšetování té vci objevila jednotlivé okol-

nosti tvoení se rosy, které všecky ukazují na to, že má svj pvod v rychlém ubývání

tepla poblízku pdy. Když totiž za dne pda se zaheje, vystupují z ní do výšky páry,

které veer , když vzhru elící vzdušný proud ochabuje , zase dol se vrací nena-

sytivše vzduch.

Když pak po západu slunce pda pi jasném a tichém povtí teplo své ze sebo

vypouští, jest obyejn o nkolik stup chladnjší nežli vzduch ve výšce nkolika ste-

víc, a vodní páry v nejdolejší vrstv vzduchu obsažené srážejí se v podob kapek na

vci na zemi se nalézající. ím rychleji se dje sálání tepla ze zem, tím hojnji padá

rosa pi stejné vlhkosti vzduchu, a vše, co takovému sálání pekáží, jako n. p. záclona

nad zem postavená anebo i stranou stojící, potažená obloha atd., zastaví tvoení rosy.

Padne-li sáláním teplota pdy až na ledník, tedy pára zluhnouc vezme na se

podobu krásných krystal, jež nazýváme jíním. Okolnosti, pi jakých rosa se tvoí, jsou

asto docela opané onm, pi jakých povstává mlha. An totiž pi rose pda chladnjší

jest nežli vzduch nad ní se nacházející, povstává naopak mlha asto tím, že vlhká pda
12*
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jest teplejší nežli vzduch, tak že vystupující páry se v nm srážejí, ímž vzduch se zakalí.

Dje-li se takové srážení par u vtší výšce nad zemí, povstává z toho oblak.

Ne vždycky však, když je pda teplejší nežli vzduch , ukazuje se mlha. Je-li

totiž vzduch tuze suchý, netvoí se i pi vší rozdílnosti teploty žádná mlha a páry z-
stávají ve své pružnosti. Kde se ale spojuje vlhká teplá pda s chladnjším vlhkým vzdu-

chem, tam bývají mlhy velmi asté. Jest však také možná, že vtrové odnesou páry

s teplejšími spoustami vzduchu do teplejších krajin, kdežto se pak v mlhu promní,

anebo že teplota jedné krajiny náhle klesne a tak možným uiní tvoení mlhy. Obojí

tyto pípady v našich krajinách obzvlášt v zim asto se pozorují. Bu pinášejí k

nám jihozápadní vtrové velmi mnoho par, anebo pozdvihují se chladní vtrové severo-

východní, kteí rychle utvoí mlhu.

Tím samým zpsobem, jak v nižších vrstvách vzduchu tvoí se mlha, povstávají

na NTSlvách vyšších jiné, více mén neprozrané sraženiny, jež nazýváme oblaky a které

se velice vyznaují rozmanitostí a promnami svých podob, tak že tém nemožné

jest, pouhým popisem podati pravý obraz jejich forem. Pi oblacích hledí se hlavn na

jejich barvu a výšku, na jejich velikost a hojnost vody, na rychlost jejich pohybu a

konen na jejich podobu.

asto ukazují oblaky perozmanité barvy, což záleží dílem na rozliné jejich

hustot, dílem na rozliném smru, v jakém na n padá svtlo slunení anebo msíní.

Je-li oblak jenom jediná tenká vrstva, jeví se nám obyejn blavá, více neb mén se

podobajíc lehké mlze. Je-li v ní par vtší hojnost, nabývá barvy šedivé , a pi ješt

vtším množství par pechází do ernošedá, jakož pozoruje se pi vystupování mraen

bouku pinášejících. Když slojí slunce nízko, ukazují oblaky asto rozliné barvy,

což pochází od zlomených paprsk svtla, které se pi takovém postavení slunce od

nich odrážejí. Nejastji jeví se oblaky ervené nebo pomeranové, tak zvané ervánky;

zelené nebo modré oblaky náležejí k nejvtším vzácnostem.

Oblaky nalézají se ve všech výškách, od hladiny moské , na níž v polárních

krajinách v každém poasí roním se objevují, až i daleko nad vrcholí nejvyšších hor.

V našich krajinách spouštjí se oblaky za sychravých deštových dn až na 1500 stevíc

nad zem. Nad snhovou árou nemohou se více oblaky skládati z tekuté vody,

nýbrž z outlých krystalových ástek
,

ponvadž teplota onch výšin slojí hluboko

pod ledníkem.

Jako výška oblak, jest i rozlehlost jejich a závisící od ní hojnost vody velmi

rozdílná, a asto velmi znamenitá a obyejn vtší nežli by se nám zdála.

Vbec pohybují se oblaky s toutéž rychlostí, jakou má vítr je ženoucí, i mohou

pi prudkém vtru za hodinu teba 10 zempisných mil uraziti. Dkazem toho jest

rychlost, s jakou asto boulivá mrana celé zem peletují. Pi tomto pohybování oblak

musí se však zetel vzíti na to, že oblaky v dob svého se tvoení, a též i v lom ase,

když sraženinu spouštjí, asto patrn na vtry samé psobí, ba i zmnili je mohou,

jakož jmenovit pi boukách lze pozorovali.

Než pi vší promnlivosti oblak znamenají se pece jisté vracející se formy,

jež Howard vyznail zvláštními názvy, kterých meteorologové podnes užívají. Když pi

jasném povtí vanou ve vyšších oborech vtrové jihozápadní, tvoí se na nebi všelijak

zkadevená bílá vlákna, ježto nazývají se asy CFederwolken). Pi delším trvání jižního
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vtru potáhne se celý obzor stejn hustou vrstvou mlhy, nazvanou sloha (Schicht-

wolke). V let unášejí vystupující vzduchové proudy z mokrých míst zem páry do

výšky, které se tam shuštují v krásn zaokrouhlené kupy (Haulenwolken). Dešfový
mrak (Regenwolke) konen skládá se z více práv jmenovaných oblakových tvarii,

které rozmanit jeden v druhý pecházejí , až se v hromadu shluknou. Ona ást,

která nejdíve poušti sraženinu, jeví se co nejnižší, jest neurit obmezena, dosti hrubá

a barvitosti temné. V okamžení, když zaíná padali déšf, prodlouží se pak tato ást

k dolejšku. Dešfový mrak vzrstá asto ku podivu rychle v nesmírnou velikost, an voda

ve zpíisob par ve vzduchu obsažená náhle se sráží. O rozliných pomrech, v jakých

se déšf jeví, promluvíme v píštím lánku.

Cesta do Banátu.

Od Aut. Frye.

(Dokoneui.)

Dostav se do Šandorfu nalezl jsem tam dobrého stelce, který se nabídl, že

mne na hon vyprovodí, a protože krajinu dobe znal, svil jsem se mu zcela. I vedl mne
pes úrodné pole až k prplavu Bega nazvanému, kterýž za asu císaovny Marie Te-

resie s velikým nákladem umle jest veden z nepatrné íky blíže Vršcc skoro rovn
k Tomaševci, kdežto do eky Tisy padá. Ouel prplavu toho jest, odvoditi jarní vody

z rovin banátských a tím uchrániti zasetá pole ped zaplavením. Bývá zde na jae ta-

kové množství vod, že ani tento prplav nestaí jich pojmouti, a na mnohých místech

se ješt s obou stran hráze navážeti musejí.

Práv na onom míst, kde jsme se k prplavu tomu piblížili, nalézá se dlouhá,

vrbovým kovím porostlá hráz, která nám poskytovala velmi pknou píležitost k honb,

a když jsuie se k veeru velkou zacházkou malým vrbovým lesíkem pes luka a pole

dom vrátili, byl výsledek naší honby dosti potšitelný.

Za celý as v Alibunaru strávený dostal jsem následující ptactvo : trnácte po-

štolek rudonohých, dv ervené volavky, (Ardea purpurea), jedriu šedou volavku (Ar-

dea cinerea), ti sluky (Totanus slagnatilis), šest sluk malých (Totanus glareola), ko-

lihu (Numenius arquata), malého bukae (Ardea minuta), mnoho sprostých kachen,

poštolky, ostíže a t. d.

" Dne 29. odejel jsem do Perlasu, kteréžto místo leží naproti pevnosti Titelu u

velké bažiny, Belo bláto nazvané. V poslední uherské válce byl Perlas stanoviskem ma-

arské strany a jest neustálou kanonádou z pední strany skoro rozdrcen, teprv zde

onde vynikají nové stavby mezi strmícími zíceninami.

Dle popisu nmeckého pirodozpytce Baldamusa byl jsem sob utvoil velmi živý

ideál o zvíen této krajiny, ba udání jeho, jaká se nacházejí v popisu jeho cesty do Ba-

nátu a Sremu konané roku 1847, byla mn k víe tém nepodobná, i myslil jsem si,

že bych spokojen byl, kdybych jen desátý díl od nho vytených vcí nalezl. Jaké

bylo ale podivení mé, když druhý den ráno vyšed na lov v prvodu zkušeného mže,
spatil jsem na jednom ostrvku, silnými vrbami porostlém, na sta buka prostedních

(Ardea nycticorax). Byli velmi krotcí a pokojn ekali, až jsme loku pivázidi a ti
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z nich jako vrabce se stromu sestelili, naež druzí, ranami zdšení, o nkolilt stroma

dále popolílli. Za malou chvíli jsme jich zabili devt, naež uznávaje, že bych jich ne-

mohl více praeparovat, pestav stíleli dom jsem se odebral.

Dne 31. vyjel jsem na loce do moál, a poštstilo se mi zabiti malou stíbitou

volavku (Ardea garzctta). Když jsme se asi hodinu od Perlasu vzdálili, dostali jsme

se k vrbovému lesíku, a tu stáli též zíceniny domku, v nmž ped rokem 1848 bydlel

polesný, u nhož p. Baldamus tak blažených dní strávil; nyní jest tu pouze posádka

pti muž k obhájení lesa, a ti mají boudu napolo v zemi utvoenou.

Smutn zajisté psobilo to na mne, když jsem povážil, o jak mnoho tužší jsou okol-

nosti, ve kterých já zde badání svá opuštn konám, nad ony výhody, jimiž byl p. Bal-

damus podporován; neb musím podotknouti, že opustiv Alibunar pekroil jsem hranice

Ilirsko-banátského pluku, ve kterém jsem se byl jako doma pohyboval, a že nyní zcela

v cizin jsem se nalézal, nemaje žádných platných poruných hsl, než jediné povolení,

stíleti v Nmecko-banátském pluku, jež jsem byl od pana plukovníka Manajlovióe z

Paneva obdržel. Opustiv zboeništ zašel jsem dále do lesa, jehož nejvtší ást ve

vod stojí, až k onomu místu, kde ode dávna veliký poet volavek šedých (Ardea cinerea)

hnízdí. Majíf vehká svá hnízda na vysokých stromech hust vedle sebe, a jsou pi

nich velmi krotké, což práv iní protivu k vehké opatrnosti a plachosti, s jakouž mimo místo

hnízdní umjí se vyhnouti stelci. Probrodiv se vodou až pod samá hnízda zastelil

jsem jich s jednoho stanoviska po sob pt , a nepoteboval jsem k tomu pranic

více asu, než co jsem opt nabil. V podobných spolenostech, jako já .šedou vo-

lavku hnízdící nalezl, našel p. Baldamus r. 1847 i mnoho jiných druh ptactva, k. p.

malou stíbitou volavku (Ardea garzetta), kormorána malého (Carbo pygmaeus), ibisa

evropského (Ibis falcinellus) a jiné. Na své doptávání jsem se ale dovdl, že všecko

toto plaché ptactvo následkem nesíslných ran z dél se úpln z krajiny té bylo vyst-

hovalo, a teprv poznenáhla se opt na stará stanoviska vrací.

Následující dni uinil jsem dva výlety na jezero, které u prosted moál se

nalézá ; tu jsem pobil množství rohá (Podiceps cristatus), všelijaké kachny, pt er-

vených volavek (Ardea purpurea), dv žluté (Ardea comata) a malého kormorána (Carbo

pygmaeus), po kterém jsem byl velmi toužil. Tetího dne jsem se po namáhavém veslo-

vání doslal k poledni až na protjší beh jezera, a lu chtje sob odpoinouti, spatil

jsem velikou stíbitou volavku ve výšce letti a nedaleko mne k vod se postaviti.

Dychtivostí p« tomto vzácném ptáku tlouklo mn srdce i kradl jsem se podle

vrbových strom k onomu místu.

Volavka však bystrým okem mne zpozorovavši, zdvihla se i chtla se opt vrátiti

v tu krajinu, odkud byla piletla, píznivou však pro mne náhodou letla mi práv

pes hlavu, i poštstilo se mn po druhé rán ji tak trefiti*), že okamžit hlavu sklo-

nivši mrtva do isté vody jezerní spadla. Dosáhnuv tím jednoho z nejvroucnjších

svých pání, vrátil jsem se dom. Veliká slíhilá volavka jest z volavek evvropských

nejvtší, nejkrásnjší a nejvzácnjší; po celém tle je bílá jak padlý sníh, nohy a

zobák její jsou hndé, oko žluté, kže u zobáku a kolem oí ale smaragdov zelená.

•) Myslím že nelade od mista, když se zde vdn zmiDÍm o pana Fraatiškovi Bubšovl, pu-

škál v Praze, .od kteréhož pocházela výtená dvojka, která mn již díve po pt let na

honech rovnž tak dobe sloužila, jak pi neastálé stelb na tomto výletu.
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Na jae má na hbet svatební okrasu, skvostná to péra 14" dlouhá, od magnátu uher-

ských velmi hledaná. Takých per mla má volavka dvaaticet, i nalézá se nyní jakož

i všecko ostatní ptactvo zde uvedené ve sbírce národního Museum. <

Rychlostí asu donucen odebral jsem se dne 6. kvtna do Titelu a odtud po

parolodi do Zemun. Dne 7. jsem se peplavil do Blehradu, bych tu všecky známé

Cechy navštívil.

Bylaf lu téhož dne slavnost v Paleluji, pi kteréžto píležitosti jsem vidl národní

tance na hbitov provozovat.

Penocovav u p. vrchního inžinýra Nevole ani nezpozoroval jsem, že se v cizin

nalézám, neb celá domácnost byla po esku • zavedena. Dne 8, jsem byl pítomen

requiím za zemelého ministra vnitních záležitostí Petronviée, kteréžto se konaly se vší

obadností slovanského ritu, naež následovalo kázaní arcibiskupa Blehradského, jenž

velebnou osobností svou, rovnž jako zetelným a dmyslným pednášením celé shro-

máždní do vyššího takka nadšení uvedl.

Odtud jsem šel do ítárny a pak do dlostelecké akademie, kdež mne slovutný

pan Zach, editel ústavu tohoto, celé zízeni jeho okázal. Pednášky o všech pedm-
tech djí se v ei srbské, mimo to se zde též vyuuje jazykm vlaskému a francouz-

skému. Na dvoe jsou postaveny nástroje k tlocviku a v zadních staveních jest tlo-

cvina a šermovna, zízená od p. Zamastila, který za krátký as svého pobytí v Ble-

hrad vše ku podivu dokonale zídil, a práv opt stavením plavárny se zamstnával,

což vše mu pro nedostatek dobrých a schopných emeslník veliké obtíže psobí.

Uiniv konen poklonu u p. rakouského konsula
,

peploul jsem zase do Zemun.

Opominul jsem vzezení a bližší pomry Blehradu popsati z té píiny, že již dr.

Stank po svém delším tam pobytí roku i846 to lak dkladn v asopise Poutníku

uinil, že nemohu nieho k lomu pidali, nežli že se pravé kídlo msta, Vraar na-

zvané, velice zvtšilo krásnými stavbami, za jejichžto oupravnost a vkusnost nejvíce

dkovati jest krajanu našemu panu vrchnímu inžinýru Nevolovi.

Dne 9. odebral jsem se do Paneva, a sotva se tu poohlidnuv nalezl jsem pí-

ležitost do blízkého Brestovce, kdež jsem u jednoho p. zástupníka písteší nalezl.

Od oné doby, co jsem byl Pcrlas opustil, odpoinul jsem si po neustálém honní

a pracparováni, i poal jsem nyní opt s obnovenou silou výlety konati.

Dne 11. vidl jsem, hned jak jsme do blízkých moál vjeli, celou tlupu sup,

kteížto se byli na jednom padlém koni shromáždili, jsouce však již nažráni nedokali rány.

Dne 13. pozorným mne inil zvláštní hlas moi'skýci) laštovek, jenž se mezi oby-

ejnými rybáky (Sterna hirundo) nalézaly a letem i tmavým bichem od nich se lišily.

Dlouho jsem nemohl žádnou zastelit, nebol byly velmi opatrné, a mnohá obyejná la-

štovka musela pátravost mou smrtí zaplatiti. Konen jsem se piblížil k místu, které bylo

mladým, asi 6" vysokým rákosem porostlé ; tu se jedna opozdila i poštstilo se mi ji za-

steliti. Sotva ale s nataženýma kídlama na zemi ležela, piletlo jich veliké hejno, a

temným kikem a k a k nad zabitou se snášelo. I nemeškal jsem co možná erstv

slrileti a nabíjeti, až konen, mnohými ranami zdšeny a sedm ze své spolenosti ože-

levše, více na ránu se nepiblížily. Pi tiché mysli koist svou prohledav shledal jsem,

že jest to Sterna leucopareia, kterýžto druh krom banátských bažin velmi zídka v

Uhích se nalézá, v ostatních pak zemích skoro ani se nevyskytuje.

Když jsem se téhož dne k veeru na lodce z bažin vracel, spatil jsem asi
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dvacet velikých bílých plát ve vod6 se šplouchali, a pi-iblíživ se poznal jsem,

že jsou lo pelikáni ili nesytové (Pelicanus crispus), i spoádav svj štuc položil jsem

se na bicho do loky, mj vesla se též co možná skril, a lak jsme se blížili, až

jsem uznal za možné, jednoho kulkou dosáhnouti. Po rán se zdvihli s velikým lomozem

i lelli pry, jeden však zslávaje pozadu spustil se poznenáhla opt na vodu.

Pln radosti poal jsem veslovali k onomu místu, on ale vida se nás blížili, zdvihl

se a poodletl s patrným namáháním o kus dále, a tak nám to dlal tak dlouho, až ko-

nen sebrav síly odrazil notný kus cesty v takovém smru, že každé pronásledováni

bylo by marným bývalo.

Dne 14. vyjel jsem na voze v jinou stranu než první dni; i projíždjíce kalu-

žemi a rákosím octli jsme se na míst, kde semotam dva ti kusy padlého dobytka

ležely. Dobytek ten byl zahynul v dubnu pi nastalém sychravém povtí v takém

množství, že jen pouze u Brestovcc stodvacet kus dílem na paloucích, dílem v baži-

nách samých ležet zslalo, což bylo hladovým supm, se srbských hor ve velkých

hejnech se dostavivším, velmi vítané.

V ten as, když já do oné krajiny pišel, byli s obráním masa již skoro hotovi,

a museli se mezi sebou o zbytky rváti, což nám poskytlo možnost až na 80 krok se

pi voze piblížiti. Po dvou ranách zdvihli se a já již poal myslili, že jsme je na darmo

plašili, an lu jeden s nolné výšky mrtev na zem spadl a naší koistí se stal. Tu teprv

poohlídl jsem se do výšky i vidl jsem nesmírný poet sup, kteížto po ranách se

zdvihše poád výše a výše se vznášeli, až ztrativše se oku více se nevrátili. V nej-

vtším spchu je poítaje doslal jsem se až k devadesáti. Byli to ale nejvíce supové

šedohlaví (Vultur fulvus), jichžto barva jest hlavn svtle ervenohndá, bylo však

mezi nimi také asi dvacet sup hndých (Yullur cinereus), kteí svou tmavohndou

barvou vynikali. Ten, jejžlo jsem zabil, patil k prvnjším, a sedl prav vedle supa

hndého, na kterého jsem vlastn míil a který by mn byl také mnohem milejší býval,

an ve sbírce musejní schází.

Dne 15. musel jsem nastílenou zásobu praeparoval.

Dne 16. strávil jsem celý den velmi namáhavou honbou cht dostat hndého

supa, a však marn, neb náhoda tomu chtla, že jsem opt nechtje zastelil supa šedo-

hlavého, a když jsem konen pi kradení se k jedné tlup sup až po pás do vody

spadl, vrátil jsem se opt do Brestovce, a tím se moje výlety skonily.

Slibiv tamjším stelcm valnou odmnu, kdyby njakého erného supa zabili a

do Bíle Církve za mnou poslali, odebral jsem se dne 17. z Brestovce.

Poobdvav v Deliblatu jel jsem do Bílé Církve, pak popojedše asi pl hodiny

blížili jsme se opt k pískové pust; tu mi peletl pes cestu nepovdomý pták a do-

mnnka má padala na vlhu (Merops apiaster). Vozka mj však jej .znal a ukázal mi na

jednu hlinnou sráz nedaleko cesty, kde jich množství kolem dr v hlín udlaných

poletovalo. I nemeškal jsem si tam pospíšili, než zabiv jich pt musel jsem se zase k

svému vozu vrátili, bych se ješt za dne do Bílé Církve dostal.

Mezi tím asem, co jsem byl Bílou Církev opustil, zaslali mn známí páni dstoj-

nici veliký poet ptactva, kteréž mi praeparoval jeden kupec, jemuž jsem lo byl již

díve okázal. Nejvzácnjší mezi nimi byli : orel krátkoprstý (Aquila brachydactyla) a

rohá malý (Podiceps auritus).

Od 18—24 musel Jsem strávit v Bílé Církvi a používal jsem asu k hledání
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brouk, lastur a Lmyzu, též jsem koupil nkolik želv evropských cEmis europea), dvé

ecké (Tesludo graeca) a nkolik druh ryb. Dne 24. odejel jsem do gaziaše, a pi

ekání na parolod spatil jsem golubacké mušky, jichžto jsem nco schytal a do líhu

schoval. K poledni pijela parolod, a dne 26. ráno byl jsem v Pešti. Tenkráte jsem

nalezl pístup do Musea, a spolu jsem seznal p. kustoda Pcthényiho, jejžto jsem pozdji

pi prodeji Feldeckovy sbírky v Karlových Varech blíže poznati píležitost ml.

Dne 29. jsem se octl opt v drahé Praze, a musím jen ješt to podotknouti, že

jsem též svého živého orla šastn do Prahy dovezl, který se až dosud v musejní za-

hrad zdráv nalézá.

Nástiny životopis eských piirodoskumc.

Od Dra. Viléma Weitenwebra.

III. Kašpar hrab Šternbcrg.

Poruivše ve pedešlých dvou nástinech oba o vlast i vdu velezasloužilé bratry

Presly pozornosti a pamti ctných svých tená, podnikáme nesnadnou zajisté úlohu,

v tak obmezené prostoe, jak listy tyto pipouštjí, podati jen ponkud postauitelný

obraz života a innosti muže tak proslavtiného, který rovnž spoleenským postavením

svým, jako neobyejnými zásluhami o pírodnictvi nad souasníky své vynikal. Míníme

zemelého dne 20. prosince 1838 na svém zámku Bezin hrabte Kašpara Štern-

berga, c. k. skuteného tajného radu a komoího, velkokížníka c. k. ádu Leopol-

dova, pednostu vlastenskélio Musea a c. k. vlastunské hospodáské spolenosti v Ce-

chách, lena rozliných akademií a mnohých uených spolk, pána na Radnicích atd.

Co potomek staroslavného rodu Šternberg narodil se Kašpar Maria dne 6. ledna

1751 v Praze, jsa nejmladší syn cis. tajného rady a komoího Jana ze Šternberga a

Johany Jozefy, dcery nejvyššího purkrabího Filipa hrabte Kolovrata Krakovského. An

oba starší jeho bratí Jan a Jáchim dle píkladu otcova vnovali se stavu vojenskému,

ustanoven jest Kašpar ješt co pachole pro stav duchovní, kdežto jej oekávalo rovnž

asné zaopatení a estné postavení. Již v 11. jeho roce toliž udlen jest mu na pí-

mluvu císaovny Marie Teresie dle tehdejšího obyeje od papeže Klimenla XIV. kano-

nikát pi nmecké kapitole ve Freisinku. Nedlouho na to obdržel hrab Kašpar, ne-

musiv ani otcovský dra opustiti, druhou podobnou probendu v ezn. Až do svého

18. roku vychováván a cvien byl v duchu tehdejšího asu od svtských i duchovních

uitel, z nichž jmenovit uvádíme francouzského abbé Lambina a jesuitu Jana Spalka.

Již v tchto svých mládcneckých letech jevil hrab Kašpar za píkladem obou svých,

o 9 a 7 let starších, mnohostrann vzdlaných bratí, zvláštní zalíbení ve vdách pí-

rodních, jmenovit v lub a mineralogii, kteréžto vdy, poínajíce se toho asu tšiti

z rozsáhlejšího pstování, braly nový, vyšší vzlet.

Konen v prosinci r. 1779 odebral se ISletý mladík prostedkováním ujce svého

ministra hrabte Leopolda Kolovrata do íma, aby tam v tak nazvaném coUegium ger-

manicum dle povolání svého bohosloví studoval. Pi všem písném dohledu uml si

jemnocilný, pro vše, cokoliv se všeobecného vzdlání týkalo, zaujatý mladík opatovati

'elnjší plody tehdejší pkné literatury nmecké, jako n. p. Gothovy Weitheis Leiden,

které tenkráte v mode byly , což ovšem nebylo žádné pimené tení pro mla-
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dého bohoslovce; vedle loho však ílal s velikým Kalibením také spisy Winkelmannovy.

Proto však nikoliv nezanedbával hrab Kašpar bohoslovecká svá studia, tak že šastn

obstáv ve veejné disputací v ervnu 1782 ádný bh jejich dokonit. Na to — an

22Ictéinu jinochu nedostatek pedepsaného sláí bránil skuten vstoupili do ezenské
kapitoly — strávil nkolik msíc v arokrásné Neapoli. Tam, jako díve v ím, s

mladickou horlivostí použil hojn se mu naskytující píležitosti ke studování starého

umní, k emuž tam tolikerá výtená díla proslulých umlc co pomcky nalézal, i

brousil a zešlechfoval tak svou krasochuf*).

Z Itálie vrátil se hrab Kašpar zase do Prahy do otcovského svého domu , od-

kudž pak na as odebral se do Radnic na panství rodi svých, kdežto pod prakti-

ckým návodem bratí Jirásk hlavn lesnictvím se zabýval. Mezi tím inil výlety do

Uher, Rakous atd., až dosáhnuv r. 1785 pedepsaného stáí uveden jest co skutený

kanovník do ezenské biskupské kapitoly. V neillouhém ase jmenoval ho tehdejší

biskup hrab Torring dvorním a komorním radou, pozdji pedsedou zemského direk-

toria, pi emž udlil mu probošiství u sv. Víla ve Freisinku, roku pak 1791 povýšil

ho za tajného radu obou zmínných biskupství, Frcisinského i ezenského.

Za píinou svých rozliných ouedních prací byl hrab Šternberg- vázán na stálý

byt v ezn, kdežto okolo r. 1795 blíže spátelil se s vdecky nemén vysoce vzdla-

ným rytíem Brayem, který se toho asu za píinou státnického ízení též v ezn
zdržoval. Ten znova vzbudil v nm od dtinství chované , v posledních však letech

okolnostmi tém udušené zalíbení v pírodiiictví , které nyní výhradn obrátilo

se k botanice. K tomu konci dal se hrab Šlcrnberg- od tamjších dvou zasloužilých

znatel rostlin, prof. Duvalla a Hoppe, dkladn v této vd vyuovati. Pi všestranném

jeho vzdlání a zvláštní horlivosti pijala ho práv tehdáž v život vstoupivší botanická

spolenost v ezn r. 1797 vším právem za spoluouda. I stal se hrab Šternberg

jedním z nejouinlivjšich a nejzasloužilejších jejich len, podporoval ji všemožn,

rozmnožoval její knihovnu a botanickou zahradu a sám držel rozliné pozoru hodné v-
decké pednášky.

Na jedné vdecké cest do Vídn seznámil se r. 1S02 také osobn se slavným

prof. Jaquinem starším a s drcm. Hostem, s nimiž pak až do jejich smrti nepe-

stal vésti botanickou korrespondencí.

Když polom hrab Šternberg r. 1804—1805 za píinou tehdejšího politického

vyjednáváni jakožto tajný rada s kurfiršlem svým, arcibiskupem svobodným pánem

z Dalberga, po nkolik msíc v Paíži se zdržovati musel, ani v tchto jinak jej ba-

vících okolnostech na vdu nezapomínaje, neopominul použili té píznivé píležitosti k

seznámení se vedle Alex. z Humboldtu a hrabte R u m f o r ta i s tehdejšími koryfei

mezi pírodozpylci francouzskými, jako byli Laplace, Berthollet, Cuvier, De-
candolle, Lacepede, Desfontaine, Petit-Thouars, Ventenat aj., a ješt

výše se v botanice vzdlával. Po svém návratu z Paíže do ezná vzdálil se hrab

') Jak píjemný byl lirabti Kašparovi Šterubergovi ouen pobyt v Itálii, patruo jest z jedaolia

místa jelio spis (viz Beise durch Tyrol), kdežto po dvaceti letech píše takto : „Již dávno

ozývalo se v dašl mé pán/, spatili opt nivy Itálie, kdežto jsem trávil šfastné doi bezsta-

rostného mládí a t. d.
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Šternberg docela všeho veejného ízeni, a použil dovolení od kmfiršla mu dané k v-
dccko-zábavnó cesl pes Mnichov, Brixcn, Trident a Padovu do Benátek, na kteréž

dobrým ouinkem jak v botanickém tak i v geologickém ohledu prozpytoval i pí-

rotlnicky dležité vršiny Euganejské, slavné lázn Akanské (Aquae Apponieae), Monte

grosso a Monte Summano i pamtihodné sopky Marranské. Také navštívil prírodnicky za-

jímavé krajiny okolo Vicenzy, lomy a jeskyn Costozské, zajel do Verony*) vystou-

pil na Monte Baldo, ohledal velikolepé jezero Gardanské, spustil se do bání Brettoni-

ckých a vrátil se zase pes Révu, Mandolu a Bassano do tehdejší druhé své otOiny

ezná, veza s sebou více beden s rostlinami, kopaninami a palaeontologickými vcmi.

RozUné ty aesthetické, pírodnické a archeologické dojmy, které hrab Šternberg na

této krásné cest pojal, obšírn popsal ve zvláštní knize (viz lit. C. 11.) zpsobem, jak

od tak všestrann vysoce vzdlaného muže oekávati se dá, velmi vábným a pouným.

Jmenovit praví hrab Šternberg, že ne bez pemáhání odtrhl se od okouzlujících Be-

nátek, kdežto ouelem cesty jeho nebyla msta, nýbrž píroda.

.V spravedlivém uznání Šternbergových již tehdáž neskrovných zásluh o botaniku

dali hrab František z Waldšteina a Pešfanský prof. Pavel Kitaibel jednomu

v Uhích nalezenému, krásnému novému druhu z rodu narcisek jméno „Sternbergia."

Úplný popis druhu „Stcrnbergia colchiciflora W. K." nalézá se v Botanische Zeitung od

téhož roku (sir. 113

—

HT), a vyobrazení její povšeno jest k estné památce Stern-

bergove v míslnoslech neženského spolku.

V tuto dobu padají také nkteré menší, samostatné spisky (viz v liter. . H.,

12., 14.) a nesíslné žurnalistické lánky, jimiž šlechetný hrab Šternberg osvdoval

své neúnavné studium pírody. Zárove inil Šternberg, jehož zajímal pírodozpyt ve

všech svých oborech, ve spolku s drem. J. G. Schacffcrem mnohé galvanické zkoušky

pi rozliných nemocech, jejichžto výsledky uveejnil ve zvláštním spise (viz liter. . 3.).

Roku 1806 zaal Šternberg pracovati o jednom ze svých nejvýtenejších spis,

ozdobeném mnohými vyobrazeními, totiž Revisio Sa.\i fragar um (viz liter. . 21).

Pohíchu byla 23. dubna téhož roku, v onen pro ezno tak nešastný den, netoliko

zahrada botanické spolenosti, nýbrž i vlastní zahrada hrabte Šternberga, velmi sta-

rostliv pstovaná, od nepátelského oulokem ženoucího vojska z vtšího dílu zkažena,

pil emž litoval hrab jmenovit zkázu své sbírky živých lomikamen, jichž veliký poe'

vlastní rukou byl nasbíral na alpách Salcburských, Štýrských a Korutanských a v zahrad

své pstoval. K dotenému dílu vyšlo po mnohých letech, totiž r. 1822, první (viz liter,

. 41.) a r. 1831 druhé (viz liter. . 64) Supplementum Revisionis, v nichž

obzvlášt výtený botanik Karel B. Presl (viz Živa . 2.) podstatného ml ouasten-

ství. Pi hlavním díle, jak hrab Šternberg sám v pedmluv vdn uznává, podporo-

vali jej mnozí z nejznamenitjších botanik oné doby, z nichž jmenujeme tuto Decan-

dolla, Desfon taina, Schrebera, Wildenowa, Mikana slarš., Schradera,

Sprengla, dílem vdecky, dílem sdlováním druh samých.

Roku 1808 však stal se podstatný pevrat v zevnitních okolnostech našeho

Kašpara Šternberga. Po smrti totiž staršího svého bratra Jáchima, pána na Radnicích

*) Zajímavé mezi jiným jest pro telidejii slav palaeontologie (1804) povšecliné líeui tak zvaných

Ichtlijolithu a podíváni liodué sbírky tchto skameulin hrabte Gazoly, která brzo na to

odvezena jest do Paíže.
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atd., který 18. íjna ttíhož roku následkem rheuinatické zimnice náhle mrtvicí poražen,

v 53. roce svého vku neženat zemel, zdédil hrab Kašpar dle práva jeho statky. Ná-

sledkem toho opustil brzo na to fiezno, které mu víceletý tam pobyt milým byl uinil,

a vrátil se r. 1810 zase do ech. Chtlt budoucí život svj posvtiti jediné Musám a

rodné své vlasti, i zdržoval se od tch dob dílem v Praze dílem na statcích svých

v ueném úkrytu. V témž roce založil co náhradu za své czenské sady s velikým ná-

kladem v Bezin na svrchu jmenovaném svém panství botanickou zahradu, v jejichžto

velikolepých zahévárnách a sklennících choval mnohou rostlinnou vzácnost (viz Enume-

ratio plantarum horti et agri Brzezinensis. Pragae 1824). — Vedle toho ochotn pro-

pjil se k vli obecnému prospchu ke zízení pírodnického kabinetu veškerých pan-

ství kamerálních i k náboženskému fondu náležejících, jejž tehdejší c. k. administrátor

státních statk r. 1814 v Praze založiti obmýšlel a který ovšem pispívati musel k lep-

šímu poznání pírodnin onch statk. Pi této práci vydatn jej podporoval neúnavný

rostlinozpytec p. F. M. Opiz. — Roku 1817 vydal hrab Šternberg zajímavý spis,

totiž popsání pamtihodných žcleznatých shluk, nalezených na panství Radnickém (viz

liter. . 27).

O Šternbcrgov neobyejn hluboké uenosti a klassickém vzdlání v oboru ste-

dovké literatury botanické skvlé svdectví dává mezi jiným také jeho pojednání o byli-

noznalství v echách (viz liter. . 28). První oddlení tohoto od kr. eské spolenosti

nauk vydaného díla obsahuje historicko-chronologický pelded pokrok botaniky v e-
chách od 14— 17. století. Druhé oddlení podává velmi zajímavé kritické posouzení

spis o roslhnách, které v udané dob v echách na svtlo vyšly, á tu pede vším d-
kladností vyniká úvaha o vydáních Matthiola. Pojednání toto bylo prostedkováním

našeho vclezasloužilého Ant. Puchmayera také do eštiny peloženo (viz liter. .

34). Obzvláštní práci pi tom dalo uvedení eských jmen rostlinných, jak se u Kri-

stiána Prachatickéh o, uKlaú diá na, erného, Hájka a jinde nalézají, na

nyní bžná latinská jména dle soustavy Linnéovy, což vykonáno s obsáhlou soudností.

Byt i ne všecka starší udání byla vysvtlena a náležit objasnna, nicmén Sternberg

mnoho uinil pro lepší poznání onch nkdy záhadných rostlin, což vdn musí od nás

býti uznáno jakožto pracný píspvek k starší synonymice. Ovšem zasluhovalo by dle

mínní našeho toto uené dílo dalšího pokraování o tom, co vykonáno v novjší dob.

—

Chvalné zmínky zasluhuje zde také Štcrnbergv botanicko-hislorický, v latin sepsaný

spis Catalogus plantarum ad septem varias editiones co mmentario-

rum Matthioli in Dios coride m. *) Ve spise tomto (viz liter. . 39.) též uvádna

jsou stará jména rostlin, užívaná od stedovkých spisovatel až do Matthiola, s pracným

vynaložením obsáhlé uenosti na obyejné nyní rody a druhy dle soustavy Linnéovy.

(Pokraováni.)

•) Nápadné jest, že dílo toto ani v Pražslié c. li. universitní kuiliovn ani v národním Museu se

nenalézá. Také p. Palacký neuvádí je ve svém seznamu Sternbergových spisu (viz Ab-

handl. der k. biihm. Ges. der VViss. fúnfte Folge Bd. II.) pi jelio životopisu.
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Drobnosti.
Zkamenlé stromy v okolí Plzeském.

Ku pedním úkolm Živy, ježto si sama stauovila, náleží také ten, aby obádala a ve známost

uvádla pírodní zuamenitosti vlasti naší, proež jí snad nevdk nebude, když jí také ctitelé její sd-
lovati budou, co se v okolí jejich znamenitélio nachází. K takovým pírodním znamenitostem mohou

se též piísti zkamenlé stromy, v okolí Plzeském hojn se nalézající, o nichž dle geo^nostického

pojednání pana Jo s efa Mikše*), k tomu konci ochotn mi sdleného, následující zprávu podávám'").

Zkamenlá deva nacházejí se sice v mnohých útvarech horních, u zvláštní však hojnosti a

v pomrech pro zemézpyt dležitých v útvaru kamenného uhlí u Plzn. Útvar tento vypluje kotlinu

skoro deset n™' obšírnou, podlouhle okrouhlou, jejíž nejvtší délka od jihu k severu elí. Pahorky

uhelného pískovce dlí jiná rozliné doly, vespolek spojené zelenokamem, jenž byl zpodek bidlicový

od východu k západu prorval a vrstvy hornin velmi nepravideln promíchal, ímž se dobývání uhlí

v útvaru Plzeském mnohem obtížnjším a nejistjším stalo než jinde, tak že posud toliko sem tam

na výstupu ložiska ulielná otevena jsou. Od kamenouhelné kotliny Kadnické, východn ležící, as

tyry Dmile obsahující, jest oddlena Plzeská površím silurickým od jihu k severu se táhnoucím,

jehožto hbet mezi obma as na míli široký jest. Nejvtší výšky dosahuje útvar Plzeský severn

za mstem nad výšinou Lochotíuskou 1302 vid. stev, nad moem, ješto nejvtší výška útvaru Rad-

nického 1422' nad moem, tedy o 120' výše leží. Všecky vršiny útvaru Plzeského složeny jsou

z uhelného pískovce až na den vystupujícího, jehož sloh však velmi rozdílný jest. Zvlášt dležitý jest

pískovec I.ochotíuský, složený z hrubších i drobnjších zrn šedého kemene, kterážto blo-hlinovitým

a kemenitým vazem spojena jsou se zrny požloutlého živce až na píil palce velikými, asto i s kou-

lemi železuatky žluté barvenými, z kteréhožto kamene se ve velikých Lochotínskych lomech známé Pl-

zeské žernovy dlají. Pískovec ložím uhelným bližší jest drobnjší a mkí, s množstvím lupéukú hndé

slídy, která v pedešlém skoro zcela zchází, pískovec pak hlavní ást útvaru tohoto inící jest mnohem

tvrdší, složen jsa hlavn ze zlomk kemeuitých, ztvrdlou hlínou vázaných. Mezi vrstvami v.šech pí-

skovc tchto nalézá se tmavohndá uhelná bidlice s otisky kapradí, Pecopteris nazvaného, a zploštné

kmeny po délce pravidelné pruhované, na nichž v.šak posud ani lánk ani otisk pozorováno nebylo.

Zvláštní však zuamenitosti nabývá kamenouhelný útvar Plzeský množstvím zkemenlých

dev v nm se nacházejících. Již pl hodiny za mstem, na západním úboí I.ochotínského površí

v dominikánském lesíku, nalézají se v hoejších [vrstvách zlomky zkemenlých dev, z nichž jeden ve

sbírce pana Mikše 14 palc délky a 6 palc tloušCky má. Kmen tento jest jako všecky v útvaru našem

úpln zkemenlý a na povrchu šedými Mátmi kemene potažený, což vyvracuje mínní Brognlar-

tovo, že všecka zkemenlá deva hlatmi pokrytá k útvaru hndého uhlí náležejí. Nejvtší a nejzna-

menitjší sklad zkemenlých strom jest pak u vsi Koliková, pl druhé hodiny od Plzn na severo-

západ vzdálené. Zde bží na jih 1 na sever vodní strže, nkolik sáh hluboké, jimiž svrchní vrstvy

hornin proryty a ložišt zkamenlých strom odkryto jest. Jsou to kmeny bez vtví a koen, od

dvou až pes dvacet stevíc dlouhé, od 12— 36 palc v prmru, ležící vodorovn od východu

k západu ti neb tyry sáhy hluboko pod pískovcem ve vrstv bílé, zažloutlé neb zaervenalé hlíny

kaolínorilé, z jakéž se podál vsi této kaolin pro dílny na porcelán pipravuje. Hmota jejich jest

veskrz docela zkemenlá, v rohovec promnná, na povrchu po dlu vlákna ponkud zvtralá, na

píním zlomu ale, vždy rovném, úpln stejná a hladká. Kry se žádné stopy pi nich nezachovalo,

pece vsak uril Corda, že k sosnovitým náležely. V podobných okolnostech nalézají se zkamenlá

deva u eské Bízy, as dv hodiny severn za Plzní, a ne v takové hojnosti a velikosti^ jako u

'} Pan Josef Mika, bývalý hopni dozorce u zvuínúlciio hrabélo Kašpara Sternborga, úd nkolika prírodovúdockých ípo-

lenoslí, nyní v Plzni usedlý, chová výtenou geognostickou sbírku zvlášlo eských hornin a zkamenlin.

") Co nejvdnji budeme pijímati dopisy pirodoznalcu na venkov meškajících. Snažn vyzýváme tedy opci každého

pítele pírody, aby nás dopisy svými poclili ráil. Redakce.
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Kotlkova. Kmeny zde posad nalezené jsou nejvýš tyry stevíce dlouhé a 6— 10 palcfi tlusté, nejvíce

se podobají rozšlípaným polentiin vlákna rovného, velmi zetelného, jako na polenech mkkého díví,

a asto jako na tchto skrouceného. Jsou úpln zkemenlé a na povrchu pokryty hlatmi kemene,

jako zlato se lesknoucími. Pi nkterých nachází se také kúra, podobná ke sosnovitých, ale v rudu

hndele promnná. Drobnjší zlomky zkemeulých dev nacházejí se také na mnohých jiných mí-

stech kamenouhelného útvaru Plzeského, jako u Vísky, u ernína, na Borech v polích a v napla-

veném písku v zakulacených kusech, jaspisu podobných, na nichž jen po rozlomn vlákno devní

vidti jest.

Znamenati hodno, že se v Radnickém útvaru uhelném žádných zkemeulých dev nenachází,

naproti tomu v Plzeském žádných šupiuostromú (Lepidodendrou), jakéž se v Raduickém hojné na-

lézají. Tyto stojí obyejn pímo na ploše vrstvy horní, ješto zkemenlé kmeny vždy rovnovážn

leží, proež se podobá, že ony tam rostly kde se nalézají, tyto pak na nynjší místa sva piplaveny

byly, dlouhým ležením v kemeníte vod zkemenly a na dn bývalých vod 'tchto v bahn a písku

pohbeny jsou. Kdy a odkud piplaveny, kde své koeny zstavily, jakou silou pelámány byly — to

nám snad Živa oznámiti mže. Dr. F. J. Smetana.

Výjecy ze života ZiVtat.

(Dokonení.)

V stejné míe, v jaké slouží lovku pes schopnostmi svými, uml jich také na svon ruku

používati k vlastnímu prospchu, obypju zpsobem šibalským, který však n toho, s jehož škodou se

to dje, vzbuzuje více dobromyslné usmání se chytrosti zvíecí, nežli popuzující hnv na zloinného

škdce. Vy sob vyjdete za bránu na procházka, tu se k vám pidruží pkný mladý pes stavi,

lichotí se k vám a již se vás živou vcí nechce spustiti. Vy nejinak se domníváte, nežli že chudák

ztratil svého pána a že nyní obtuje své služby vám, který jste se mu njak obzvlášt musel za-

líbiti. To vám arci lahodí a vy již naped se tšíte z té nové akkvisici, slyšíte v duchu, kterak

pátelé vaši vynášejí krásu toho zvíete, ba pedzvídáte rozliné umlé kousky, s kterými se snad pes

k milému pekvapeni vašemu vytasí. On skuten co nevidt pekvapí vás kouskem neoekávaným.

Jest parno, vám práhne v ústech, i vejdete do hostinské zahrady, abyste se ovlažil. Tot se rozumí,

že pes jako vrný prvodce se vás nespouští. Možná, že snad úmysl váš uhodl již díve, když se

k vám pidružil. Pinesou vám láhev piva, ale k tomu potebí díve nco na zub. Vy si dáte

uco k sndku, zatím ale usadil se nový druh váš vedle vás a upenýma oima se na nás dívá 1

každé hnuti vaše pozoruje. Jedna zdvoilost požaduje druhou, pi nejmenším musíte mu koupiti

housku, snad i uzený klobás propter majorem captationem benevolentiae. Váš dar jest vdn pijat

a bez velikých okolk vyplnno jeho urení. Zahraje hudba, vás poutají blahozvnné tóny ; dobrý

známý pistoupí k vám tázaje se, uezuáte-li onu slinou dámu, která se tamto prochází; to ano

ješt vytrhuje vás, že na chvíli pozapomenete ua svou tvernohou akkvisici. Vypil jste a platíte,

tu si zpomenete na psa, ale toho zde není. Snad nkam odbhl dle psovského obyeje, 1 ekáte

chvíli, zdali se vrátí. Rád byste na zavolal, on ale na neštstí zapomnl vám povdti své jméno,

a vy jste odkázán na pouhé hvízdání, což ovšem se mže týkati každého psa tu v zahrad. .Váš pes

nevrací se, vy vstanete a Jdete jej hledat; vše nadarmo, nikde o nm ani polchu. Vy se tážete

sklepníka, zdali tu nkde nespatil takového a takového psa, sklepník se potutelu usmje a táže se

vás, jak se ten pes jmenuje. Vy jste v patrné nesnázi a musíte s barvou ven. Tu vám sklepník

ekne, že byste se po nm darmo shánl; jest prý to ze sousední vinice Apollo, který již více lidi

podobným zpsobem za blázny ml. Vy stojíte jako zahanbený žák a zlobíte se — jenom na sebe

samého , že jste se dal tak lehkovrn oklamati tvernohému šibalu. Kdož by se také mohl hnvati

ua tak prohnané zvíe!

Jaký zlodj jest pes, o tom umjí kuchaky mnoho vypravovat. Jednoho obzvlášt obratného

zlodje z té rodiny znal jsem v Praze ped více lety. Muozl zajisté z osobních známých a pátel
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mých budoa se pamatovati ua jistou hospJku v Starém UnsteU, kdežto v letecli I83t — 1836

bý?ala veer valuá schzka mladších vlastenc. Pi tom zajisté hudou se pamatovati také na sta-

rého, kulhavého, polo-hlucliého a slepého psa, tak zvauého tygra, který hy\ velmi prichjlný k naší

spole(;nosti, ponvadž se u ní priživoval. Dle vyznání domácí dcery, již valn dosplé, byl starší

než ona, 1 ml tedy pi nejmenším 20 let. S podivením pozorovali jednoho asu domácí lidé. kteí

jinak o staré zmrzaelé zvíe málo dbali, že vždy o dvanácté hodin polední pes z doma odchází a

pokaždé za njakou chvíli s jitrnicí se vraci. Aby tu vc vyzpytovai , šel za ním jednou pán

jeho. Pes ubíral se do dlouhé stídy až k domu u erveného raka nazvanému, kdežto v prjezdu

sedala žena prodávající jitrnice. Za sebou vaila si na uhlí skrovný obd. Pes posadil se naproti

ní pes ulici k druhému domu, i nespustil s ní oi. Po malé chvilce obrátí se jltrnikáka, aby

pihlldla k hrnci, v nražto vaila se její polévka. Tu starý tvernohý zlodj pikuUiá se k jejímu

krámu, popadne opatrn jednu jitrnici a krade se s ni pry tsn pi zdi , aby snad okradená

ohlédnouc se jej hned nepozorovala. Tento manévr provozoval starý hrub zmrzaený pes po dosti

dlouhý as, nežli pi nm byl vyíhán, dkaz to, že síla jeho ducha daleko pevyšovíla sily tlesní.

Než podobných píklad jest hojnost, ve kterých jeví se dosti neobyejná lest ps ke spáchání

krádeže; mnohem výše však musíme tuto lest klásti, použito-li jí k tomu, aby zlodj zstal nevy-

zrazen. Takový píklad vypravuje Wegener *) o psu, který chodil krást do špižíren neopatených

zámkem, než toliko závorou, kterou prý za sebou vždy zase zastril. Týž pes prý sundával pokliky

s krajá s mlíkem, kteréžto když vymlsal, opt krajá poklikou pikryl.

Tito píkladové chytrosti patrn svdi o samostatné, volné innosti ducha, nikterak se ne-

dajíce vyložili slepým, vrozeným pudem, jakýmžto nkteí rádi by vysvtlili veškeré jednání zvíat.

Ješt však patrnji svdí o této svobodné innosti ducha pevrácená jednáni, jakáž druhdy spatu-

jeme pí zvíatech, a rozliné jejich omyly. Pud zajisté jest neomylný, jinak nebyl by nic pláten;

kde tedy zvíe se mýlí aneb jinak pevrácen jedná , iní tak vuihled z rozumného uvážení , které

jo však v tom pípadu klame.

Uvedu toho jeden zajímavý píklad, jímž spolu ukoním tuto adu anekdot.

Roku 1837 trávil jsem v let nkolik nedl na zámku Peruckém u pana hrabte Františka

Thuua, nynjšího ministeriálního rady. Hrab ml oblíbeného psa Hektora, plemene tak zvaného

uovofundlandskóho, který mimochodem eeno ml tu podivnou zvláštnost na sobe, že každé oko

bylo jiné barvy. Heklor byl pes velmi iperný a snadno vše pochopoval. Nkolikráte vzali jsme

ho s sebou na honbu, kdežto nám velmi správn konal všecky služby mysliveckého psa, a jmenovit

zastelenou zv ochotn pinášel. Pro rozmanitost zábavy dal hrab zíditi nedaleko tak nazvané

Lázn stelnici, a jednou v nedli vybrali jsme se tam u vlší spolenosti hrabcích liadník.

Hektor byl jako vždy náš vrný prvodí. Vida, že se tu zachází s runicemi, myslil nepochybn,

že se bude provozovat njaký zvláštní zpsob lovu, i byl tedy velmi pozorný a pln ochoty. S ne-

trplivostí ekal na první výstel, a jak mile padla rána, hnal se podle zvyku svého ku pedu hledat

zastelenou zv. Když však nieho nenalezl, ano na míst zve spatil muže u tere dlat po-

divn posuky, a my k tomu ke všemu nazpt jej volali, vrátil se k nám patrn pomaten. Padla

druhá rána a pedešlý výjev se opakoval. Hektor bžel pro zv a jako prvé byl nazpt zavolán.

Tu bylo s podivením patili na pomatené zvíe. Pes poal se na celém tle tásti, dal se do

žalostného vytí, vzal ocas mezi uohy, zalezl pod stl a tam sob vyhrabal v písku hlubokou jámu,

tak že celý se v ní skryl. Celá spolenost v nejvtším podivení hledla na toto neobyejné jednáni

zvíete jinak tak rozumného. Zatím šlo stílení do tere ped se, ale Hektor nevylezl ze své skrýše,

nepestal se strachem tásti a chvílemi ouzkostu skueli. Teprv když jsme se na veer k odchodu

chystali, a on soudil, že se dále stíleti nebude, vylezl z podstolí a patrn od veliké ouzkostl vy-

) Das Lcben der Thiero. Bilder tmd Erzalilungcn voii Friedrich Wcgcncr. Lci[izi, VorlatfsbuoliIianJiung von J. E.

Weber 18S1, sir. 115.
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svobozea zase se obveselil » s námi šel. Navštívili jsme pak ješt jednou stelnici, ku kteréž nás

Ilektor jenom s nechuti doprovázel, a jak mile jsme byli na míst, tu hned vyhledal svj pedešlý

pelech, jejž po celý as, co stelba trvala, více neopustil, jakkoliv jsme ho ven lákali. Tenkráte

však již nechvl se tak velice a choval se tiše.

Zdaliž nejednal tento pes docela jako lovk, který též dsivá se vcí jemu nepochopitelných ?

Hektor znal totiž ouinek stelby jenom z honby, a tam vidl její praktinost u porážení zve;

jak mile se však bouchalo bez výsledku, na kterýž byl zvyklý, nemohl psovský jeho rozum pochopiti,

k jakému ouelu se to dje, a odtud jeho ouzkost.

J e I e 71.

(Pokraování.)

Silný jelen má silný, slabý jelen má slabý hlas. Jeleni a ían vydávají nkolik velmi hla-

sitých, krátkých beivých tón, když mají ped sebou nebezpené pedmty, které ve vzdálenosti

dobe zpozorovati nemohou. Takové zvuky nazývají myslivci bekání (Schrecken oder Schmalen).

Lan svolávají mladé slabým lkavým (stonavým) tónem, který se nedá popsati.

Jeleni se brání parohy a snaží se svého nepítele napíchnouti (forkeln, spiessen). Chtji-Ii

ped sebou hnáti v tlup (honfu, Rudel) lan neb jiné jeleny, tedy snaží se to vykonati slabým tlu-

ením paroh. Lan, palikái a jeleni bez paroh mlátí a dupají pedními bhy dravce, ktei jim

neb mladým uškoditi chtjí. Také se již pihodilo, že se krotký jelen na zadní bhy postavil a

pedními bhy na lidi dorážel. To iní také šmolky (Schmalthiere) a kolouši na svobod. Taková

hra se nazývá zahrávání, žertování (scherzen, frangen). Jelenm, kteí jsou v íji neb kteí jsou

posteleni, nesmí se viti. Oni jsou v tom stavn lidem a psm nebezpeni. Kdo se chce uškození

vyhnouti, tedy a se schová za tlustý strom. Veliká (vysoká) zv má výborný zrak, sluch a ich.

Ona pebývá v lesích a hlavn v huštinách lesních, miluje veliké horské lesy, a radji se zdržuje

v listnatém než v jehliím (erném) lese. Palikái štítí se huštin a slabého týí (Stangenholz).

Záhy ráno táhne veliká zv do lesa, a když to mže býti, složí se (thut sich nieder) vždy na vý-

šinách, smujíc hlavou do údolí, a tam zstane pokojn až do veera ležet, uedonutí-li ji hlad,

mušky, silný déš£ neb chut ke káleni neb k brodní k asnjšímu vylomení (Aufsteheu).

K veeru, obyejn ped západem slunce, táhne v huštinách na místa travou obrostlá a v sou-

mraku vychází do mlazin (junge Schláge), na luiny a na pole a tam se v noci paství (áset). Po

napastvení táhne pi svitáni zase do lesa. Potebuje-li mnoho asu k vyhledáváni pastvy, tedy táhne

teprva pi svtle ráno na své stanovišt. To iní asto v zim a z jara, kde je nouze o pastva

(Geass). V let a v podzimku se zv brzo nasytí, proež se tak dlouho na pastv nezdrží, nýbrž

táhne na své lesní stanovišt, než se rozední. Obyejn vede nejstarší la celou tlupu (houf), a lo-

vk musí se obdivovati veliké opatrnosti, kterou elní zvíe (Kopfthier) pi vedení zve na jevo

dává. Domnívá-li se prurodnice ustaviným vtením (VViuden), nasloucháním a okolo sebe hledním,

že je dostatená bezpenost, tedy následuje ji ostatní tlupa bez podezeni, když táhne zv dvrn
z lesa nebo do lesa (vertraut vom, oder zu Holz). Obyejn jde za každou laní jeji kolouch neb

šmolka, a pozadu jdou jeleni, ktei se docela spoléhají na vedeni elního zvíete. Málokdy ale na-

cházejí se v tahové tlup silni jeleni. Obyejn milují spolenost ženského pohlaví v každém poasí

špiáci, vidláci a šestáci. Silnjší jeleni nacházejí se mimo íje ve zvláštních tlupách, a obcují v pá-

telství až do msíce srpna, v kterémžto ase se pud pohlavní vzbuzuje. Jeleni se pak rozejdou

a teprv po íji se zase spolí. Alioliv veliká zv rozsáhlé, vysoké, lesnaté a skalnaté horské

krajiny velice miluje, pec je opouští, když nastane zima, a táhne do teplejších pedvrší a do háj.

Odtud navštvuje v noci a nkdy také za dne sousední polnosti a mladé zimní osení, které umí

také pod snhem vyhledati. (Pokraování.)

Tiskem Bedicha Rohlíka v Karlov iilici . 188 v Praze.
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Místopis ili topologie smyslil vbec.

Sepsal prof. Dr. J Purkyn.

Všechny smysly lovka slouží více mén k tomu, aby se poznání vnjších po-

mr v prostoru zprostedkovalo. V nejdokonalejší míe zastává tiad tento, jak vbec
známo, zrak a chmat.

Smysly tmito poznáváme a ustanovujeme místnosti v prostoru, v nichž se ped-

mty našeho poznání vyskytují nebo od nichž a ku kterýmž se pohybují.

Tím piicházíme k místopisu objektivního prostoru, jejžto pak bud íist

mathemalicky, bud s upotebením pi skoumání pírody vzdlávati mžeme.
O tomto zpsobu místopisu smysl nemže zde ei býti. My nyní zetel svj

obmezííne více na onen prostor, který u vnit v naší ústrojnosti se nalézá, smyslné dojmy

pijímá, a jakožto vnitní, subjektivní prostor považovati se mže.

Tento subjektivní, vnitní prostor jest základem a podmínkou každého poznání

objektivního, vnjšího prostoru, nebo pi'icházíme ku poznání tomuto jenom tím, že v obraz-

nosti vnitní prostor svj od mísla k místu stavíme a rozkládáme, ku kterémuž ouelu

ovšem samovolného pohybování celého tla a pohyb jednotlivých ústroj potebí jest.

Zevnitní ústroj kožní jest nejpimenjší ke skoumání topologie subjektivního

prostoru, nebof tvoí základ a hlavní stanovisko jeho. Z ohledu tohoto obereme si tedy

v píštím lánku smysl kožní za hlavní pedmt svého výkladu, podotýkajíce v nynjším

lánku o smyslech ostatních jenom zkrátka to, co jest nejdležitjšího.

I. Akoliv zrak hlavn objektivním prostorovým smyslem jest a do nekonena

zasahovati se zdá, jest pedce subjektivní okraj jeho velmi malý, jmenovit v porovnání

se smyslem kožním. Prostor tohoto obnáší u lovka v prmru 15 tverených stop,

prostor zraku ale v lidském oku, poítajíc ob retiny (síkové blánky), asi jenom 3 tve-

rení palce. Pocity zrakové nejslabji objevují schopnost , zvýšiti se sesilnným ner-

vovým citem v pocity subjektivní, a dají se tedy nejsnadnji do neuritého vnjšího pro-

storu penesli , akoliv zevrubnjší jich rozestavení v prostoru teprva nápomocnými

pohyby chmatových ústroj se ustanovuje.

Snaha smyslu zrakového, pocity zrakové v objektivní prostor penésti, jest vždy

13
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tak silná a rozhodn inná, že i pocity, které se z jiných dvod jakožto subjektivní

objevují, pedce vždy jakožto objektivní názory pedstavuje. To platí jmenovit o žil-

natém obraze, který jakožto krásná rozvtvenina na rudohndé pd tmavého pokoje se

spatuje, když kolem oní osy plamen svtla povoln toíme ; totéž platí o rozli-

ných jiných obrazech, tlaením oka povstávajících, též o míst, kde nerv zrakový do

oka vstupuje, jež bud negativn poznati mžeme nedostatkem viditelnosti u Mariotovy

zkoušky, dílem positivn pi galvanickém svtlém obraze. Tyto zkoušky, a ješt n-
kolik jiných podávají nám již dostatené látky , abychom se v subjektivním prostoru

tohoto smyslu poohlídnouti a na základu toho subjektivní topologii jeho sestaviti mohli.

II. Sluch objevuje ve své povaze již více subjektivní ráz. Zvuky, hlasy a tóny

vzbuzují pocit zvláštním zpsobem, pi silnjším ouinkování zaujímají snadno celou

hlavu, tak že se takka úsudek o jejich objektivnosti docela potlaí
;

pi zvýšené nebo

chorobné citlivosti , nebo pi ouinkování ješt silnjšími stanou se i bolestnými. V

prostoe dají se jenom jednotliv a porznu pochopiti, anat pozornost hned u toho,

hned u onoho pedmtu se zastavuje, nejsouc schopna nkolik dojm souasn stejnou

silou pojmouti ; na nejvýše ouinkuje svt prostorový jako návalem na sluch, a jenom

velmi nesnadno mže se jasnost a uritost do jednotlivostí uvésti a všechno do uritého

prostoru umístiti, jak se to rozhodn pi zraku stává. Citlivá blána idla sluchového

jest labyrintický závitek hluboce zapuštný do kosli, nemáf pohyblivosti oka, jehož po-

mry ke vnjšímu prostoru se ustáliti nebo zmniti mohou, na nejvýše naznaují po-

lokruhové prchody a závitky ulity tuto vzájemnost. Mžeme tedy jenom velmi neurit

smr udati, odkud zvuk pichází. Zá to mžeme ale dobe rozeznati, zamslnává-li zvuk

pravé nebo levé ucho, je-li v jednom nebo v druhém silnjší, zbuzuje-li v jednom nebo

druhém bolestnjší nebo píjemnjší pocity. A tím zdá se, že jest všechno naznaeno,

co se o subjektivní topologii sluchu íci dá. Nicmén mohou se pi jisté cvienosti

pozorovati subjektivní zvuky u vnit v uchu se objevující, zvlášt pak jemné zvuky, jako

n. p. tepání kapesných hodinek, jejichž rhythmický zvuk u vnit lebky brzo na záhlaví,

brzo na temen, brzo na ele pozorovati mžeme. Ješt nápadnji objevuje se to pi

znní vlastního hlasu a jiných zvuk, jimiž se kostné ásti lebky otásají.

III. ich jest s ohledem na topologii jak subjektivní tak i objektivní též velmi

obmezen. Pojímáme sice prostornost zápachu, pohybujeme-li se ve vzduchu, zápachem

naplnným, poznáváme dle síly též blízkost nebo vzdálenost, jakož i obracíme-li se

v místo, odkud zápach vychází. Jsou i zvíata (elci ps), kterážto mohou zápachu

používali co stopy a všechny jeho spletené stezky pronásledovali. To plalí s ohledem

na topologii objektivní. Subjektivní topologie zdá se býti obmezena jedin na dv
místnosti, a i v tch dá se pocit jenom nesnadn rozeznati. Jest to pravá a levá du-

tina nosní. asto, bu vrozením, bu nemocí jest pouze jedna dutina citlivá, což se

obyejn ani nepozoruje. Ostatn dotírá na nás subjektivní povaha zápachu dosti siln,

an se s ní spojuje pocit píjemnosti nebo nepíjemnosti ; též jest obyejn hmotný základ

zápachu neviditelný anebo nedá se tak snadno od viditelných pedmt odvozovati.

Tento subjektivní ráz jest píinou, že pi silnjším zápachu, který celou nervovou sou-

stavu zaujímá, na objektivní pomry jeho docela zapomínáme a zdánliv jenom co sub-

jektivní pocity je pozorujeme, pi emž ovšem na vnitek idla ichového, jakožto sídla

jejich; je vztahujeme. Dvojilost idla ichového mžeme ostatn velmi patrn zkouškou
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dokázati. Vezmeme-li dv sklenné trubky, asi 2"' v otvoru mající, piložíme-li je s

dobe pilehající násadkou k obma otvorm nosním, a zasadíme-li drulié konce jejich do

láhviCek s rozlinými zapáchajícími látkami, mžeme pak velmi dobe rozeznali jich

zápach jak v pravé, tak i v levé dirce nosní, ale v rozliných dobách.

Jiné již rozšíenjší subjektivní umístní ichu objevuje se, vezmeme-li ohled na

soucit jiných míst v tle, který se zvláštními nebo silnými zápachy v jistých místech

nervové soustavy nkdy vzbuzuje, jako n. p. kyselinou octovou a jinými tkavými kyse-

linami, rozlinou trstí (aether), lihem, aetherickými oleji, pavkem (Ammoniak), kenem

atd. V takovýchto okolnostech vzbuzují se slabší nebo silnjší pocity v lebce, v žaludku,

u srdce a na jiných místech, a bývají nerozlun spojeny se zápachem je vzbuzujícím,

proež obyejn též jenom o píjemném zápachu, ili o vni, a o nepíjemném, ili o

smradu, e bývá. Tento zpsob topologie náleží ale vlastn již k tak nazvanému citu

obecnému, proež pozdji ješt se k tomuto pedmtu vrátíme.

IV. Více zajímavosti a širšího podkladu objevuje topologie chuti. Jazyk sám

jest opaten nejjemnjším ohmatem, tak že v tom ohledu i konce prst pevyšuje, tím

umožní se poznání tvaru a nejmenších prostorných pomr potravy v hub rozkusované,

tím pivádí se na náležitá místa mezi zuby a obdrží podobu pimenou, aby do jícnu

vklouznouti mohla. Taktéž uritý jest subjektivní místopis pocit chuti. Rozeznáváme na

rozšíeninách slizké blány na jazyku, hrdle a jícnu dle stupn a povahy chuti rozliné

pocity. Stední ást hoejší plochy jazykové nemá žádné cillivosti pro chu a hodí se

ledy nejlépe k tomu, aby na tom mísl léka bez zbuzení ošklivosti prstem teplotu ja-

zyku skoumal. Špika jazyka rozeznává urit sladké, kyselé, solné, nemže ale roze-

znati hoké. Na dolejší ploše jazyka pojímá ást mezi špikou a svazem sotva uri-

telné pocity chuti, tyto se objevují teprva dále k prostedku a více do zadu, zbuzujíce

slabé, ale všech zpsob chuti schopné city. To samé platí o postranných krajích ja-

zyka, jakož i o pásmu, které se k hoejší ploše rozšiuje. Silnjší a rozhodnjší jest

chuf blíž u koene jazykového, v sousedství malých valem obstoupených bradavek, kde

patrn hlavní sídlo chuti se nalézá. Tam povstávají všechny zpsoby chuti, zvlášt

hoké , solné , kovové, jakož i jemnjší rozdíly rostlinných i masitých jídel co nej-

uritji a nejpronikavji. Jistý stupe citlivosti pro všechny zpsoby chuti objevuje

se též na obloucích patrových , na dolejší ploše mkkého patra, pak na ípku a na

zadní stn hrdelní dutiny, hoejší strana mkkého patra ale, k nosní dutin obrácená,

a celé tvrdé patro nemají žádné itelnosti pro chuf. Jak známo, jsou s pocity chut-

nými též nejúžeji spojeny pocity libosti a nelibosti. Tof se vztahuje zvlášt na nej-

zadnjší ást koene jazykového. Tam se nalczá také místo (a nikoliv na mkkém
patru nebo na ípku, jak se neprav udává), kde se mechanickým tením prstem vrhnutí

zbuditi mže. Mluvilo-li se o chuti pysk, vnitní strany tváí, zubového masa, platí to

jenom o rozliných pocitech pálení pi rostlinných ostrých nebo pryskyových látkách,

lihovinách, alkaliích, pi chladící nebo stahující chuti, což vše vlastn jenom zpsoby

všeobecného citu pedstavuje, nebot citlivosti pro pravou chuf nemají ona místa.

Ty samé pocity spojují se ale také s pocity chuti na místech naped podotknutých.

Zuby mají velmi jemný chmat a cit pro teplo, ale ani stopy itelnosti pro chuf. Tak

nazvané otupení neb trnutí zub, n. p. po sndení kyselých jablek, jmenuje se takto

velmi neprav; nebot pochází vlastn od zostení sklenného povrchu zub óuinková-

níni kyselin, o emž se snadno pomocí drobnohledu pesvditi mžeme. Skoumáme-li

13*
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totiž pod drobnohledem tenký, hladce ubroušený úHzck sklenfiné lálky, objeví se nám

plocha jeho docela hladká, položíme-li jej ale na chvilku do rozedéná kyseliny solní

nebo dusíkové a vymejeme-li jej pak ve vod, spatíme pod drobnohledem, že plocha jest

vyhlodiina jako pilníek. Kdybychom dva pilníky o sebe teli, nalezli bychom ovšem

velkého odporu, který by se ale po njakém ase , až by nerovnosti se otely, zase

zlralil. To samé platí také o zubech.

Že se chutí také mimo své vnilní místnosti, v objektivním prostoru, podoba a

pomry místní ustanoviti dají, míiže se snadno dokázati. Vyýsujeme-li na sklennou

desku roztokem cukrovým dosti hustým, ostatn ale neviditelným, nkolik figur, mžeme
je pak jazykem ve všech jejich pomrech vychutnati. To samé dlají dti, když z pa-

píru, na nmž cukrovinky pilepeny byly, sladká místa vylizují, pi emž jazykem snadno

obrysy cukrových nákres rozeznávají. Další vyvedení takových zkoušek, k p. pile-

pením rozlin chutnajících neviditelných nákres, zavedlo by ale brzo do rozliných

obtížnosti ; an by vyschlý jazyk dílem docela nic nechutnal, dílem všude pro chuf stej-

nou chápavost nejevil, dílem pocity jisté delší as podržel, tak že by se .jiné zakryly nebo

zatemnily. Však to budiž zde jenom mimochodem a jako v poloviném žertu prohozeno.

(DokoDeuí.)

Liška.
z ásti dle M a s i u s a.

Mrak se trhá a pehání, z košatých korun lesních strom setásá podveerní

vánek vlažné krpje, a z vzesové mýtiny vystupuje erstvý, koenný zápach do povtí.

V plné kráse ozauje opt západní slunce luh i háj. Ve všech koutech, v každém br-

lohu hýbá a chumelí se to, komái zapoínají opt své víné tance, mravenci vylézají

ze svých skrýší poopravit poplavené silnice, pnkava jásá opt s temena buku, zajíc

vyvádí kotrmelce a též liška cítí v žilách píjemné pohrávání. Hle tam íhá mezi koeny

starého dubu. Tichost a bezpenost rozkládá se po celém okolí, a radostn oddychuje

si celá píroda po oberstvující lázni. Skokem stojí ferina lišák pede dvemi doupte

svého, led jej spatujeme dokonale v celé postav. Jak zde stojí ? lak pohodln po

pansku, tak pln vdomí svého stavu ! Prvním pohledem pozná se, že nekoluje v nm
sprostácká krev vlka nebo skopce, stojit zde ped námi co uhlazený dvoenín, co nej-

prohnanjší dobrodruh. Hlava jeho jest dokonalým vzorem hlavy chylrácké. elo vodo-

rovné s kží ztuha pilehající, chyte hladkou, zdánlivá to tabula rasa, na níž však

Istný rozpoet své vrásky mžikem rozkládá a zase vyrovnává. Ucho, oste pikrojcno,

bedliv sbírá vlny povtrné, ani nejmenší šustot neuchází sluchu jeho. A jaký to nos !

Jaká to lest a pvabnost, jaká to ironie spoívá v této jemné táhlé špice I Nezdá-li se

pak, jakoby tisíce neviditelných tykadel odtud vycházelo, jakoby nevyrovnan šibalská,

nikdy nerozpailá mysl geniálního feriny zde své sídlo mla ? Jest to nos dokonalého

diplomata. Ale i nejzajímavjší obliej ztrácí všechen pvab bez oí. Krásné pravé

není liší oko. Pozná se v nm hned noní šelma, ležif šikmo, napolo v jamce oní

ukryto, barva jeho mní se ze šedého do zelena, zetelnice sužuje se ve dne v úzkon

Cáru, nemáf ani jaré erstvosti oka srního, ani magnetický lesk oka koiího, ale pedc

pinohem více osobního rázu, nežli kterékoliv jiné oko. Te. se kloní v ponížené od-
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danosti k zemi, lecf se ohlíží nevinn a (ltinní , le zalinívá úslipný úsmfich okolo

víek, a te vysteluje z niho ohnivý pohled, oslrý a jedovatý, jako uštknutí zmije.

Vlhké v nenasyceném chtni, plamenné v neobmezeném vzteku, vyjící v pítulné lásce

ukrývá v sob celý svt vášní a Islí, a jest, snad proto nejvýraznjším okem v celém

zvíectvu.

Všechny ostatní ásti oblieje a celého tla souhlasí s tímto obrazem. Huba

otvírá se široce, nebof liška jest dravcem , sporé tuhé vousy obstupují hoejší pysk,

pysky samy jsou jemn vykrojeny a zaveny, poukazujíce na sílu a uzavenost povahy.

Otevrou-Ii se ale, pak cení se oste a klikat zuby, které nic živého nepouštjí, nebo vy-

skakuje z ust polozlosln, jioloúšlipn chraplivý štkot. Stihlé tlo nesou rychlé nohy

liše a skoro bez stopy po pd, a statn zdobí je ohon, pod nímž se ukrývá pavý

mšec, jediná to útcha nkdy v úzkostech jeho. Jemn bílý náprsník nosí na prsou,

kožich ale skví se zlat a rud, hustjší v zim, lehí v let.

Tak tedy íhá a leze ferina lišák, padává a uhýbá se, jest opatrný a trplivý,

vytrvalý a obratný, vždy odhodlaný: mistr v tisícerém umní, neznaboh bez mnoha ei,
podvodník plný ducha, Próteus v ctnosti a híchu, jejž zárove milovali a nenávidti

musíme. Taková geniální hlava zvíecí nedá se lak snadno jenom nkolika slovy od-

býti, život a osudy lišky požadují celou Odysseu. A ta se mu pla. V batavských ní-

žinách povstala nejdíve ona nevyrovnaná báse o ferinovi našem, kterouž se v dob
trýzní nesmrtelný básník Fausta obíral a která též jednomu z našich nejdmyslnjších

muž látku k pvabnému zpvu podala, geniálnímu pak Kaulbachovi pedmt k pe-
skvoslným illustracem. Kdo si chce zábavnou chvíli zjednati, a se obírá podotknutými

listy, my ale vrafme se nazpt k své lišce, která dosavad ped brholem u dubu stojí.

Zdá se, že chce podveer v píjemném odpoívání prozaháleti. Mezi tím objeví

se vedle lišky páreek lišák. Chyte pohlížejí kolem sebe, kladou se do slunce a za

krátko poínají rozliné kratochvíle. Nejmladší synáek jest ponkud ješt neobratný

;

chytá kobylky a brouky, otrhává jim kídla, nechává je pokulhávali, poenichává si na

nich, až je konen odhodí a nkolik hloupých skok a kotrmelc vyvede. Starý se

práv na nj nedívá. Oi jeho jsou obráceny k obma druhým nadjeplným hochm,

v nicbžto otcovské nadáni s potšením opt se poznává. Doichali se liché pozorné

myšky v díe, vyhrabali a chýlili ji. S rozpuslilostí svévolnou ji dohazují ted jeden

druhému, štípají ubohou tu a zde, až se konen hraky nabaží a nejmladšímu ji pe-

pustí. Však nyní pouštjí se do vyhledávání hnízda, ze zálohy pepadávají hladkozo-

bého pvce, popadají slizkou žábu nebo prohrabují prodzemní píbytek meláka; nebof

jakkoliv vybíraví jsou, chce jazyk jejich pedce všechno okusiti.

Tu vystoupí také matka z podzemí a starý lišák si zpomene, že jest as, po-

ohlédnouti se po svých záležitostech. Sebere se a spchá pry, akoliv pozvolna bez

uhánní. Kovím, rokytím a vysokou travou bží šikmo do polí, nebot jakožto geniální

hlava pohrdává nastupovati do šlépjí jiných, radji se loulá stránmi, kde kvtiny dýší

a ptáci zpívají. Jakožto humorista miluje kivé áry a onu k roztržitosti se blížící po-

hodlnost, která mu práv tak dube sluší; proto pobíhá tak bezstarostn, neúhonn, tak

zvolna, pemýšleje jako žertovný spisovatel, který s rukama na zádech se prochází, vy-

mýšleje nové vtipy. Ržový rozmar svití mu z oblieje, myšlénky, upomínky a tušení

oblétají ho jako veselá chumelice snžná. Mezi tím octne se v lese. Krok jeho stává

se pozvolnjším, tišším, opatrnjším. Veerní dech vlaje chladn z košatých strom,
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které jako nepohnuté vedle sebe stojí; jenom hrdélka ptaí ješt se neunavila. Drozd

hvízdá svou jasnou píse, sýkora cvrí poskakujíc s vCtve na vtev, rudohlavý datel

seká do vetché kry dubu, mezi to pokikuje zmodrchan sojka, naež všechno jako

uleknulo umlkne, až konen z lna zelené samoty zadumivý hlas dudka tichost pi^e-

ruší. Liška piblíží se až k lesní pasece a lu íhá. Kvtiny kloní své hlaviky, zde

onde bzuí ješt vela nebo prohání se ve velikých obloucích tžce obrnný bzuivý

brouk, hraka, kterou si víly pi soumraku zahrávají. Ted to praská ve vtvích. Liška

piostí sluchy : jest slyšeti hvizd. Tu vystoupí la s hlavou odhodlan zdviženou, a

obracuje své erné oi ke všem stranám. Opt to zahvízdne a svižným skokem pi-

skoí z houští kolouše a pitulí se k staré. V nejpvabnjších, veselých skocích tani

kolem matky, spásajíc list, bylinku jako v letu, až se náhle na kolena vrhne, ssáti mi-

lejší potravu. S mateskou laskavostí líže mu la hndá záda, však hle, najednou vztýí

hlavu kolmo do výšky ; oi se svítí a boky trnou. Nkolik skok udlá zárove s ka-

louskem a tepe zlostn nohou o pdu. Jcsti patrno : la zvtila zchytralého lotra.

Tento se mezi tím pikradl, tiše, pomalu, neustále maje mlád na zeteli. Hle, teJ

práv byl by skoil, kdyby mu stará cestu nebyla zastoupila. Ale lišák se nedá mýliti,

staví se, jakoby byl v myšlénkách ; nevinn dívá se do modré dálky. Ani mžikem ne-

zradí, že koist svou zhlídnul. Zmizí a v dlouhém oblouku obhne la, pokusiti se o

nábh z jiné strany. Ale starostlivá máti lne ztsna ke kolouchu, nebof zná uskoky

šelmy lišky. Tam za buky opt probhla. La zahvízdne znova, liška se zastaví, ja-

koby se byla zalekla, však již se blíže pikradla, doba jest píznivá a petváka více

nepotebná. Shýbne se, po biše plazí se dále, ohonem šlehá, oi se jiskí a bílé zuby

se cení, ješt pl kroku, lu skoí na trnoucí mlád — však odhodlaná matka slelhbit

se vrhne pedními dobe obutými nohami na šelmu a pošlape a pokope jej lak, že s

kuením kulhav dom utíká. Srne jest zachránno, ale stýTaná liška pomstu vy-

mýšlí a jest se báti, že se jí co nejdíve podaí.

Stoupí-li slunce do znamení lva, nastávají lišce zlaté asy. Bujná, kypící úroda

rozkládá se po zemi, tžké klasy již vyžloutlé kloní se na stéblech v nepehledném

skupení. Tam si liška dle pohodlí zachází. Zajíc a králík, koroptev, kepelka a skivan,

malý to lid bezbranný a nebojovný, má tam svá otevená, neopevnná sídla a žije v

idyllickém blahu. Však ach, jak se jim povede, až na n dojde. Ferina zná íhali,

chopiti, vábiti, nadarmo vynakládají ubožáci své malé prostedky, bez namáhání loví si

liška ve dne v noci, a mladá eled její bujní lim více a tyje. Nabaží-li se dosti polní

zviny, zabrousí do lesa k divokému oulu, vylíže sladké krpje, a nechf ji celý národ

velí boun oblétá, smje se žíhadlm, i pivábí si vely na záda do kožichu, vyválí se

s nimi v zemi, umaká a sežere je, tak že konen pilné hospodyn musí lupii pene-

chali celé hospodáství. Nebo pikrádá se k zahrad, kde v temnozelenéra listí žluté

hrušky a tmavorudé tešn se lesknou, ochutnává ve vinohradu uzrálý hrozen, anebo

íhá u potoka s volavkou na kropenaté pstruhy, anebo loudí ohonem tupého raka a

lestn vyhodí jej z tmavé skrýše na den k svain.

Tak trvají hody a radovánky až do jeseni. Spouštjí-li se chladné ranní mlhy

na les a dolinu, a táhnou-li zástupy opeených poutník k jižním behm stedozemním,

\7chazi liška opt do lesa, vyvádjíc nové kousky. Myslivec jest na íhání, klade oka

a tenata s jeabinou a jinou pochoutkou mnohému drozdu na zkázu. Liška to již

dávno zná. Díve nežli myslivec se probudí, již jest na Cekání. Zde onde oblétá
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mlsný párek ukryla oka, kvicala neb erný drozd na iiC zalítne, vykikiit-, tlue kídly

a mžikem jest tu liška. Skoí do výšky, nebof oko stojí vysoko , a o vlas výše byla

by koist dosáhla. Pták na noze chycený udšen vylítne do výšky, marné jest ale

namáhání. Liška vyskakuje opt a opt, vždy horlivji, nozdry stahují se jí keovit,
laskominy jí zahrávají v oích, ohon šlehá v povlí, ale vše nadarmo, až konené ješt

jednou sebravši všechnu sílu k vydatnjšímu skoku se odhodlá a koist s vítzným

veskem utrhne.

Avšak zlatí dnové brzo uplynou. Pole stojí holá, les setásl své listí, i poslední

sthovaví ptáci odlílli a kruté boue šumí po pustin. Liška leží v doupti, venku nedá

se nic uhonit, a nashromáždná zásoba dostaí ješt jen na njakou chvíli. Jest to

smutný, zdlouliavý as ; liška by mohla te psáti své memoiry, kdyby nebyla píliš ne-

pokojná a tuhá skutenost na ni drsnou rukou nedoléhala. Pemýšlí tedy radji o

nových podnikách, slaví si lílohy, cvií se ve skoku a pozorn sleduje loveckou stel-

bu, která z lesa temn co varující hlas do lože doráží. Mezi tím upeviíuje Boreáš

vždy kruteji svou vládu. Za krátko spoívá všechno v polomrtvém spánku pod bílým

rouchem, rybníky a potoky zamrznou hluboko, stromy praští mrazem, zv lesní stená

hladov v nejhustších kovinách, a havran, vrána a strnad již dávno se uhoslili v sou-

sedství ddin a na ulicích mstských. Liška to nesmí. ,Ach kýž jsem tím ptákem,"

vzdychá asi a hladov íhá za dvorem selským. Ale ani pírka není vidti. S nepo-

ízenou vrací se opt k lesu a ponouje se do nejtemnjších myšlének. Najednou

zakroutí nosem, oi její se zatpytí, nebot líbezný zápach vane jí vstíc. Hle, co jest

to ? — Div divoucí, u prosted hladové poušt leží na snhu krásn peený kus

stehna strýce kocoura. Jaké to laskominy! Bez prodlení jej popadne a hned zmizí jí

ve scvrklém žaludku. Znova posilnna poskoí si liška ješt se oblizujíc, a spchá spo-

kojen dále. Však hle, tu leží druhý kus! Není to klam obraznosti — jest to skutená

kost a maso, peené lib páchnoucí. Liška se zastaví, pekvapení a podezení zahrává

jí kolem ust. Kdož asi jest neznámý tento dárce ? Pozornými kroky obchází to místo,

zastaví se, lehne si, poslouchá, stílí po všech stranách oima, vyskoí, ale vrátí se

pedce. Nikde není slyšeti ani zvuku, jenom staré jedle vrzají; nikde není spatiti ani

stopy, jenom promnlivé hieroglyfy, které vítr v snhu píše. Pozorn pohlíží na vna-

didlo: »Byla by to snad pasf? Lidé jsou plni lsti! Již mnohý z nás musil svj kožich

zastaviti! Ale což, pry s tmito chmurami!" a skokem a mžikem jest opt druhý

kousek pohlcen.

Ó ferino ! ó liško ! již jest po tob veta : — nebof tamhle leží ješt tetí kus.

Upeným, jako sklenným zrakem pohlíží na vábnou koist, hltav lapá do sebe líbezný

zápach, nebof hlad a chuf vzbudily se tmi zákusky teprva v neodolatelné míe. Vnitní

hlas varuje však ješt jednou. Opt obchází liška chutný kousek, opt si lehá, vstává,

ostí uši a siili oima, ale jako ped tím jest všude ticho, jenom jedle vrzají neustále.

Jesti, jakoby píroda dech byla zatajila. Liška zaíná sofisticky pemýšleti, a ím déle

na osudnou lahíidku se dívá, tím spletenjší jsou její myšlénky; chutný kus míhá se jí

ped oima, zápach ji omamuje, nemže jinak a byf to i život stálo — musí jej míti.

Jedním skokem zmocní se kusu — a bác! zubatá železa sklapnou. Tak tedy chytrák

pedce ješt nevyzrál. Vztekem vyje, ale brzo uznává, že není asu k malomocnému

bdováni, každé okamžení pináší smrtelnou nebezpenost, jen odvážlivý in zde po-
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mže. Noha jest chycena, pry s ní ledy, ostrým zubem hryže ji, skuííc a stenajíc,

pak o tech klusá co jen Staí dom, opt volna a svobodna, jakoby byla jenom stevíc

zula. Tof jest vrch lišího rázu, v lom jest podivuhodná , vyšší nežli kterékoliv jiné

zvíe. Ješt podivuhodnjší jest ale liška ta, která ped železy, na nichž nejkrásnjší

vnadidlo leželo, hladem pošla, Kato íman nemohl dstojnji umíti

!

Cizopasníci loví.
Od Dra. Karla Spotta.

Od nejvýše až k nejnížeji v soustav píroduické postaveným tvorm všeho

míra, jakož i mezi jich nejdrobnjšími ástkami tak úzká, vzájemná panuje souvislost,

že nám patrno iní, kterak v pírod naskrz jedno druhému ku vzniku, vývinu a zdaru

potebno jest. Každý tvor naší zem bére bytost svou z jiných , z nich on vznikái

vyvinuje a udržuje se, zkrátka, jedno žije druhým.

Jsout druhy skalin, na nichž jen v jistých okolnostech (úinkováním totiž vlhka,

svtla, tepla a j. v.) jisté druhy plísn, mech a lišejník žíti ponou.

Na píklad budiž plstivka violovou vní páchnoucí (Byssus Jolithos), známá to

plíseii zvlášt na horách Krkonošských, kteráž v planinách ani neroste. Známo, že dle

vlastnosti povrchu zemského ili pdy, dle ponebí, a jen pod jistými okolnostmi jisté

druhy rostlin se vyvinují a daí.

Rostliny samé zase poskytují píbytek a výživnou látku nejen jiným nižším rost-

linám ale i živoichm, však každá rostlina také jen jistým druhm. Za píklad slouží

dub kemelák (Quercus pedunculala), který popnut bývá jistými druhy ez, plísní,

hub '), lišejník, mech a jmelovitých ") rostlin. Z íše živoišstva piživuje se na ko-

enu, na kmenu jak v ke tak ve dev, v Irouchu dutin zpráchnivlých dub, na listu,

plodu, takka na všech ástkách dubu nesíslné množství hmyzu ^). Ratzeburg *) vy-

poetl 120 druh pouze motýl, které co housenky na dubu žijí. Hmyz dubu slouží

zase co potrava ptactvu, z kterého také nkteré ve vtvech dubu hnízdi.

Obrame se te do íše živoišstva. Tu spatíme, že v té samé souvislosti žije

též ást živok Crostlin a živoich), kteí pebývají na jiném živoišném tle. Živoky

tohoto druhu nazýváme cizopasníky (píživníky, Parasiti, Schmarotzer) proto, že

žijí ili se piživují na outraty jiného, cizího tvoru.

Jako každý živoich, taktéž i lovk má své cizopasníky.

V tomto lánku obmezíme se pouze na cizopasníky, kterým tlo loví
za živa obydlím jest.

Cizopasníci loví jsou dvojího zpsobu, totiž: živokové cizopasní rostlinní

(Phytoparasiti seu plantae parasiticae) ii živokové cizopasní živoišní (Zooparasiti

') n. p. Polyporus suberosns, z nhož se zápalná hubka zhotovuje.

O jako ; Loranthus europaeus a Viscum albuin. Z malvic (plodu) poslednjšího dlá se vbec

známý lep ua pláky.

') Mezi nimi druh vos (žlabatka, Cynips), jenž píchnutím a spolu uložením vajíek do list aneb

malých kalíšk žaludových tak známé dubénky a kotvice (Knopper) zpsobuje.

') Dle Forstschmetterlinge. Berlin 1839.
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seu animalia parasitica), kteí bud zevnit (Epiphyta, Epizoa), bud uvnit tla
(Entophyta, Enlozoa) žiji.

Pedn uvedeme cizopasniiiy lovi rostlinné. Jsout to druhy nejnižšího stupn,

totiž tajuosnubci (Ci^plogamae), a to jen drobnohlední ili mikroskopití. Ony se vy-

skytují dle posavadního skouinání jen tam, kde látka ústroj na hyne ili

luebn se rozpadává, tedy kde tratí svou pvodní životní povahu, aneb kde

zchorobnla. Jest nám to diikazem, že látky živoišné, jak mile své pvodní svžesti

pozbude, i hned se zmocní život niššího stupn, i mohly bychom íci, že nestává v

pírod místa ani doby, v které by kdy život zcela zaniknouti mohl. Tajnosnubci lo-

ví dají se jen drobnohledem spatiti a rozeznati, však ale když u velkém množství

se vyvinou, neozbrojenému oku co drobounký biavý neb zažloutlý prachovitý potah se

objevují.

Až posud se vypátraly následující k rezovitým (Coniomycetes, Fadenpilze) a k

plísovilým (Hyphomicetes, Schimmel) patící

:

Cryptococcus fermentum (Vogel), etzilka kvasní. Jest

to druh šurovýtrusník (Sporodermiei), který se v každé kvasící se látce

vyvinuje^), podobajíce seokrouhlé buce v prmru y^f,„
—

'Aoo'" (viz zvt-

šený obraz 1.), z které pui zase takové bunky a na tchto opt nové

povstávají, tak že ržencovit (3 až 5 bunk) spojeny jsou. Rozmno-

žení
,

jako všech následujících lajr.osnubc, dje se bud oddlením

se jednotlivých bunk od matiných , aneb klíením výtrusu ^) v

buce obsaženého a puknutím buky vypuštného. Nalezena byla v

žaludku, když bu se požívala potrava již ve kvašení pešlá, anebo když potrava

pokaženým trávením kvasiti se poala ; též se vynašla v lejnu a v odslálé moi. O

pítomnosti této etzitky kvasní v lékaském ohledu nedá se nic dále souditi, než že

tam, kde se našla, kvašení povstalo. Píinu toho každý jednotlivý pád podati musí.

Sarcina ventriculi (Hasse, Yichrov, Vogel) jest poáten buka zaku-

latlá a prhledná bez jadérka, která dle pozorování Frerichsova následovn se prom-

uje. V buce pvodní vyvinou se totiž dva pímo se kižující a buku stahující

proužky, ímž na lyry pole rozdlena se spatuje, kteráž zase podobným zpsobem

se rozdlují, atd. Tak vyvinula jest tvaru obdéln plochého se tymi nco zakuial-

lými rohy, majíc v prmru
'/j^o až y,oo"' pii tetin llouštky (Obr. 2).

(viz obraz zvtšený 2). Nalézá se v žaludku a stevech, když ^i. ^^
strávenina (chymus) jest pokažené povahy, na rakovitých ve- ®--*^ ^S
dech a na sntí. Pítomnost její není na žádné stálé a urité © ©',.^
pípady vázána, proež pro praxi lékaskou žádného dležitého gg ^.^^"^
významu nemá. ^^^

'') 1'scdlina kvasících se látek dává <ak zvané kvasnice ili droždí, které tn vlastnost má, že,

jak znáuio, pidáno k zasladlým tekutinám hned zase kvašeni v nich zpsobí, imž sladkost

tekutinj zmizí, ale llhovitost nastane. Na tom se také zakládá robení korálky, líha, piva,

vina a podobných nápoj.

*) Výtrusy (sporae) se nazývají drobounká semínka tajnosnubných rostllu.
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Oidium mycoderma (Gruby, Linek.) S drobnohle- (Obr. 3).

dem spatíme (obraz zvtšený 3.) rostlinku složenou z oblých

bunk vlevnat s podobnými spojenou, které pozdji se roz-

padávají v oblé, jednoduše neb dvojit v adech postavené

výtrusy. Nalézá se pi otvoru kožních žlázek, kde i vlas vy-

rstá, vnikajíc až do míšku vlasniho v chorob dtské vele-

známé pod jménem chrasty neb okydlost hlavy (tinea favosa,

Kopfgrind) a skládá vlastn tu žlutou práškovilou hmotu sirup.

Uléením nemoci sama se vytratí. Této podobny jsou následující dv :

Mentagrophyton (Gruby, Vogel), jen že výtrusy více kulaté má. Vynašlase v

pošv koenu vousního, když vyraženina tak zvaná pihva (ffkovina, meutagra, sycosis),

v tvái vousaté se vyskytne.

Microspora Andonini (Gruby) má výtrusy drobounké, ržencovit sea-
dné, nachází se u vnit vlasniho koenu podéln, ímž vlas zmkne a tlustším se stane.

Zpsobuje zšedivení, zpuchení a pršení vlas. Pozorován zvlášt v chorob kožní,

lišej olysivý (herpes tonsiirans seu decalvans) zvané.

Zvláštní zmínku ješt zasluhuje Mycoderma plicae (Trichomaphylon, Giins-

burg) rostoucí na koenu vlasu, u vnit nho a zvenku, v chorob vlas lak zvané

koltiiíi (plica poloniea, Irichoma) '). Jilmo tyto uvedené cizopasné tajnosnubce loví
byly podobné nalezeny : na vlhkýcii a zapeených místech tla (Harless), v olrusu žluli-

vém (žluliny, chloasma i pityriasis versicolor, Eichsliidt), v houbách (Aphlhae) a mou-

nici usl (prýmek Soor) i v raku ústním (roma) co Cladospermium (Klenke); ve výpotu

mázdritém (exsudalum diphtherilicum) ; na vedech starých a neist držených, na

snti starc (gangraena senilis) ; ve výchrku luberkulosním ; v Iilenu hndém zub a

na vedecl stevních v pošalin (Typhus , Bcnnet) , v moi ouplaviné (Diabetes,

Vogel) a konen v sražené krvi, která se ve výdutí prdušnice nacházela (Roki-

lanský) ®). Dle zkoušek s nkterými rostlinnými cizopasníky lovími uinných (Remak,

Fuchs, Klenke) pozorováno, .že vštípením (okováním) jich choroba, v které se vysky-

tují, také na jiného se penésti dá. Úinkovali by tedy na tlo, nápodobn jako látka

nešloviní, co kvas, jenž chorobu podobnou budí. Že ale ku penesení takovýchto cho-

rob
,

jak již zpedu podotknuto, pouze jistá rozmíšenost šfáv tla hoví , rozumí se

samo sebou.

Druhé oddlení cizopasník lovka, totiž živoišných, jest velmi elné. Poteba

pedevším rozeznati pravé cizopasníky živoišné, kteí skuten bez výminky

vždy bud napoád, bu jen v nkteré dob svého vyvinutí na lovku pebývají, od ne-

'^ V Polska, Litevsku a v nkterých krajinách Buska panuje co zdomácnlá (endemicky). Ped-

cházejí zimnini jrípady, smrduté poty, naež vlasy zhustnou, lipavým výpotem se slipuou,

zamodrchaji a spletou, tak že konen podobu copu na se berou. Velmi nebezpené má býti

uevasné odstihnutí vlas.

') Že podobni cizopasuici rostlinní , v podobných pípadech jako u lovka, též n zvíat, zvlášt

ssavc, se nalézají, ásten se již potvrdilo (Vichrov, Frerichs). Však mže se to tím jistji

pedpokládati, an o cizopasuicick živoišných lovích se již skaten vi, že mimo podobné

druhy se ješt zvláštní druhy nalézají.
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pravých (Pseudoparasili), které jen náhodn na lovku nebo v nm nalezeni bývají.

Pojednáme díve o pravých cizopasnících živoišných a uvedeme je dle stup úslroj-

nosti vyvinuté od nejnižšího k vyššímu. Nejpednfiji patí sem z prvok (Protozoa) n á-

levníci (Infusoria), jenž se v hnijících ástkách tla vyvinují. Vele té tídy nejjedno-

dušších, nejdrobnjších, jen zvtšujícími skly patrných živoich stojí oni, kteí jsouce

nejvíce zakulaceného tvaru žádného otvoru na svém tle nemají a jen povrchem po-

travu ssají. Vyššího stupn jsou již nálevnici s jedním otvorem, který spolu ústy a

ítí jest, a pak nálevnici s dvojím otvorem, totiž s ústy a ítí zvlášt. Obojí rozmno-

žují se dlením a puením '). Až posud se v lovku následující druhy nálevník

vypátrali

:

Vibrio lineola (árkovka) v hnisu píjiném ili syfilitickém (Donné). Vibrio

denticola v hlenu zubním; ve všech proteinovou látku'") v sob chovajících teku-

tinách tla, když rozlouení povstává, nalezly se (Ehrenberg) druhy: Vibrio rugula,

V. bací Hus, V. prolifer (viz obraz 4). (Obr. 4),

Dále: Vor ti cell a (víenka) a Colpoda c u cu 11 ul u s ^e^ e ^ <>

(Vogel) v neistých vedech a v hnisu; Bod o, druh malitky ocasité, I''**\ c

v slizu stevním (Ehrenberg), Trichomonas vag-inalis (Donné) - *^ "o^^
v slizu vatn syphilitických, který ale dle domnní Rokytanského pouhý e~ ^ o *

sklípek asovilý jest.

Nkteí sem poítají také druhy nálevník, kteí v krvi lidské nalezeni byli

(Haem.atozoa), jest však domnní (Rokitanský), že mnozí z nich jsou pouhé hlistní zá-

rodky, které pak v dalším svém vyvinutí v ástce tla sob pimené trvale se uho-

sfují. Slušno zde se zmíniti též o tak zvaných zvíátkách semenních (animalcula sper-

matica, spermatozoa). Dle nejnovjších mínní nepovažují se za zvíátka, nýbrž pouze

za buky prvotní, které, jako v jiných ástkách tla, i zde svj zvláštní tvar, totiž oca-

sitý mají, a též v ohledu pohybu se s nimi srovnávají, což dle obdoby též o problemati-

ckých semenních zvíátkách rostlin v pylu (pollen) platí. A dejmež tomu, a by se to

kiv stalo^ že by za zvíátka uznána byla, tedy k cizopasníkm lovím se pedce pi-

ísti nemohou, an jich pítomnost práv podstatu semena mužského zakládá, neb semeno

bez nich jest nezúrodující a dlá muže neplodným.

Pistupmež nyní k cizopasníkm živoišným vyššího stupn, a sice ze skupeni

ervovitých (Verraes), k tak výstedn zvaným hlístám ili ervm u vnitno-

stech tla (Entozoa x«r'ífox))i', Helminthes), z nichž v lovku dv tídy, totiž : vlákno-

tlé a ploskovité nalézáme.

Tída vláknotlých (Nematoidea, Fadenwiirmer) jest oblého, na pi drobn

vroubkovaného tla, s jednoduchým podél tla ležícím stevem; nervy skládají se z

jednoho ivního kruhu kol krku a z dvou vtví vybíhajících od nho v podélném smru
steva. Jsou pohlaví rzného a rozmnožují se pouze vajíky. Z nich sem patí z

ádu škrkavkovitých (Nematoidea) dv eledi, totiž škrkavky (Ascarida) a m -

*") Muozí z nálevník vbec byli v novjší dob co nižší stopeíi vývinu výše postavenýcli živo-

ich poznáni
,

jest tedy píina se domýšleti, že 1 uliteri z nálevník lovích asem co

nižší vývinu stupe živoich jiných tíd se objeví.

'") Látky proteinové jsou: bílkovina (albumin), vláknina (fihrln), kulotiua (globulin) a sýrovina

(casein). Takové látky v sob chová k. p. huis, tálov, lejuo a j. v.
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chovci (Slrongylida). K prvnCjším se poítá následujících 11 druhii : Fílaria.
medinensis, vlasovec (aitkovice) medinský (Guineawurm), který jen v krajinách

pásma rovníkového ili tropických ve sklípkovatin (Zellgewebe) pod kží, zvlášt v

nohou žije. Jest asi '/a'— 12' dlouhý, co struna tenký, blavé barvy: zadní konec jest

zahnut špiíalý, na pedním tupém konci se nachází hlava. Tato hlísta zpsobuje kee
a vedení toho místa, kde se zdržuje. Musí se velmi opatrn vytahovat, což stane se

volným ji navinováním na proutek, až se zcela vytáhne, neb když se petrhne, zpso-

buje prý, za píinou ostré a leptavé šfávy, kterou v sob chová, pípady otrávení.

Následujících šest druh jest velmi ídkých, a nkteí jenom jedlnkrále jsou na-

lezeni: Filaria oculi humani CNordmann) žije v moku mezi júdrem a mázdrou

oky oní se nacházejícím, tak zvaném Morganovém, pak též v zakalené oce (ca-

taracta); Filaria bronchialis (Treutler) , vlasovec, nalezen v chorých žlázách

prdušnice; Filaria sanguinis v krvi (Klenke) ; Anchylostoma duodenale
v stevu dvanáclníku (Dubin!) ; Spiroptera hornin is v moi (Barnetl) ; D a c-

tylius aculeatus též v moi (Curling).

Velmi asto se ale vyskytuji: Oxyuris vermicularis, srnice loví,

roup (Mastdarmwurm), 1 až IVo" dlouhý, tenounký, blavý; samec vzácný jest zatoil,

samice ale rovn s prsvitnou špikou zakonena, hlava má dva kídlíte postavené bla-

nité výrstky (viz obraz 5., pedstavující samce v podob zvtšené, (Obr. 5).

pak samce a samici v pirozené velikosti); spsobuje krom oby-

ejných pípad ervivosli (helminthiasis) ") zvlášt svdni iti a

nosu,- proež se dít v tch místech asto dlabe, pak luhavku (tenes-

mus) a obtížné moení. Klystýrem z odvaru esneku a peluky v

mlíe aneb užíváním aloe snadno se vyhubí.

Ascaris lumbricoides, škrkavka loví (Spulvvurm),

6, 10 až 15" dloiiliá, blavá neb nahndlá se tymi podélními pruhy. Až posud se

od ní ješt nikdy mláata nenašla. Na leza se velmi asto, zvlášt u dtí, bu po rznu

bu hromadn v klubko stoena v tenkém stev, odkudž i do traniku (colen) a ho-

rem do žaludku zabloudí, ano jsou píklady, že se i do žluovodu spoleného (duclus

choledochus) dostala, ba že i steva provrtavši v dutin bišní nalezena byla, v kte-

rémžto pádil i usmrcuje.

Plodnost její jest náramná, neb jedinká samice má prý pes 50 milion vajíek

v sob. Jaké díjležitosti tato okolnost nabývá, vysvitne, až o povstání hlíst vbec mlu-

viti budeme. Jen když v množství se nalézá, jeví se pípady ale vele mnivými, jakéž

v ervivosti vbec se vyskytují, obzvlášt chutí k jídlu nestálou, hryzením, nkdy dá-

vením (i samé škrkavky do žaludku vstouplé), citem pružného hnutí se neho okolo

pupku, nepoádným kálením, stále rozevenou panenkou v oku, svedením chípí a j. v.

Ke zbavení se škrkavky užívá se nejprospšnji cicvárových semínek (semina cinuae),

zvlášt ocukrovaných na laný život z rána, as tolik co lžika malá vrchovatá obnáší.

Jiných prudších lík jen s poradou lékae užívali rádno.

') Mnivá barvitost tváe s pevládající bledostí, tmavé kruhy kulem oka, rozevenost panenky

oni, svdni v nosu, asté kýcháuí, nepíjemné páchnutí z ust, pi laném žaludku silné sil-

nní, brzy hladovitost, brzy nechnC, naduté mkké bicho, ujímáni kol pupku, vytrženost ze

spaní, mnivá mysl.
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Sem pipoísti se musí jcšl Trichina spirali s, zdélí '/j—
'/s'", aVso~V6o"'

zlloušli
;

jest závilkovit stoena ve dvojitém nieliýriju, v Itterém nÉkdy 2, 3 a více

jich vzí. Nalezena byla ve volnohybiiých svalech, a sice podél jejich vláken, vždy u

pevelikém potu, tak že svaly blavými skvrnami poseté se zdály. Pokaždé se nalézají

též mnohé pošlé aneb ve vápnitou látku zmnné. Soudí se (Rokytanský, Bock), že

tato hlísta jest jen zabloudilý škrkavkovec, ku kterému druhu ale patí, posud vypá-

tráno není.

Do eledi škrkavek náleží též záhadná hlísta Furia infernalis CTollwurm)

drsného povrchu, co vlas tenká, jenž v severní Bothnii a Laponsku ze vzduchu prý na

lovka i na dobytek padává, do nhož se zaryje a pak svdni, velmi nebezpené vedy,

ba i smrt zpsobiti mže.

Z eledí druhé škrkavkovitých , totiž z mchovou CStrongylida) vyskytuje se, ale

velmi zídka, takka co host, Slrongylus gigas, mchovec veliký CPallisaden-

wurm), v ledvinách, kde zrušením tchto smrt pivozuje. Mchovec tento nalézá se

asto u vepového dobytka, má 5" až 3' délky, 2—6'" llouštky, jest oblý, ervené

barvy; na hlavním jeho konci spatuje se šest bradaviek kolem úst. Jen samec má

na zadním konci mchovité pouzdro, v nmž úd pohlavní umístn.

Druhý mchovec velmi asto se objevující jest Trichocephalus dispar
(Peitschenwurm), tenkohlavec rzný, zdélí ly^"— 2", blavý, tla vpedu co vlas tenkého,

vzadu mnohem tlustšího, a jen u samce zatoeného, na kte-

rém se podobn jako u pedešlého pohlavní ástky spatují.

(Viz na obr. 6. samce a samici v pirozené velikosti, pak

zvtšený úd mužský s pouzdrem.) Žije v traníku (stev

tlustém, colon), -zvlášt ale v lak zvaném slepém stev.

Nezpsobuje žádné pípady , které by jeho pítomnost

tušiti daly, a nestává se nikdy nebezpeným.

(Doliaueaí.)

(Obr. 6).

H 1 e m e j ž ti *).

Sepsal Emauuel Prky u.
(Dokoneni.)

Vzrstání skoepiny dje se v malých kroužcích a po odstávkách. Z límce totiž

vychází vápnitá látka, která se okolo oustí starého domku nasazuje. Než ve žlázách

nová látka se utvoí, ztvrdne zatím pistavný kus, a tyto odstávky znan se jeví na

skoepin tenounkými kroužky, lišícími se od sebe barvou dle potravy zvíete**). V
celku bývá skoepina hlcmejžd hndoervená, akoliv pi bližším na ni patení nachá-

zíme tu ervené, tu tmavé, tu zase šedivé anebo bílé kroužky a árky***).- Když hle-

•) Viz tab. vni.

) Z rostlin totiž, jimiž se živi hlemejž, vyluuje se vdpuo na onu látku, a s nim picliári do

ui i barvíci ástky, n. p. železo, dle jichž vtši neb menší mnohosti nabývá i domek rozdíl-

nou barvu. Podotknouti pi tom sluší, že u pták, ssavcú atd., jejichž kosti se též skládají

2 vápna, barvící ástky v potrav obsažené nepsobí na barvení kostí, nýbrž na barvení

krve, kdežto u hlemejzd zstává krev vždy ist bila, ale domek bývá pestrý. Tak a rozliných

isvíat látky, které jim pokrm jejich poskytuje, rozlin se potebuji.

") V nkterých hlemeji vypouštjí žlázy maltu rozliné barvy. Tak n. p. hlemejžd! zahradní
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mejžd oupln vzroste, obezdí si ouslí skoepiny tlustým iirajem, tak zvanými pysky

domku (Fig. 2. aj. Na podzim, když již potravy nenachází, vtahuje se hluboko do vnit

skoepiny, tak že límec i zpodní ást nohy obaluje. Pak vypouští ze sebe hustý slíz

vápnitý, který když zatvrdne ouslí skoepiny jako dvíka zavírá. Takto zavení hle-

mejždi prodávají se u kupc jakožto oblíbené jídlo. Ve Švábích se k tomu cíli hle-

mejždi zvlášt krmí.

Roztluené ásti skoepiny, jsou- li nahoe, kamž zvíe límcem lak hluboko na-

zpt vtahovati se nemže, zacelí se ze zásoby žláz v té ásti plášt, nad kterou se

rozbitý kus nachází. Pedn hlemejžJ hustými slinami všecky drobné kousky z rány

odmyje a vyšplýchá, naež dá se do práce, kterou již od svého outlého mládí neml pí-

ležitost konati. Jizvy tím zacelením povstalé snadno se poznávají. Lišit se od ostatní

skoepiny, náležit límcem vystavné, jak barvou tak i tím, že nebývají árkovité. Z

toho, co tuto povdíno, dá se tuším snadno vyrozumti podob domku, jak ji poskytuje

starý hlemejžJ. Podobá-li se tlo pod pláštm k ervíku vždy u vtších a vtších kru-

zích okolo sebe se vinoucímu, tedy skoepina pláštm utvoená a od tla formu pijíma-

jící není nic nežli zavilá trouba. Ponvadž ale ono kroucení dje se spolu smrem k

dolejšku, není ona trouba vodorovn okolo sebe svinuta, jak skuten u nkterých jiných

druh se spatuje, nýbrž jeden závitek spoívá na druhém. Tak povstává lak zvané

veteno (JPig. 2. g^, v nmž leží osa, okolo které závitky zdánliv se loí. Veteno

obtoeno jest srostlými stnami vnitními (Fig. 2. bdc) a podobá se lak k toeným

schodm. Ona ást závitk, která jest ven vyboulena (Fig. 2. 6) a pod kterou leží v

plášti plicní mch a játra, nazývá se bichem. Veteno, jak samo sebou se rozumí,

jest duté, a tato trouba se k dolejšku vždy více a více rozšiuje, protože závitky vždy

více a více se vzdalují od svého stedu ve špice skoepiny. Z toho jesl palmo, že

domky vodorovn okolo sebe toené žádného vetena nemají. U našeho hlemejžd

leží pravá osa závitkv uprosted trouby vetena a jest tedy pouze ideální (Fig. 3. pr").

V jiných zvlášt u moských hlcmejž bývají lyto pomry jinaké, z ehož povstávají

ony rozliné formy, které ve sbírce eského Musea zajisté již vzbudily pozornost ne-

jednoho. V celku však tvoí se jejich skoápky podle tch samých zákon jako domek

našeho hlemejžd, jen prvotní ízení bývá jiné.

má v límci plášt žlázy jasuohuédé, mezi uinii však nacházejí se laké ad; žláz erných.

Tyto erné žlázy dlají pak na nových pírstkách skoepiny erné áry, podle potu ad

dv, ti, ano i šest, podobné k liniím notoi^m. U jiných hlemejždu nacházejí se vápnité žlázy

zase jiné barvy a v rozliném množství i poádka, z ehož povstávají peste barvené domky

jmenovit moských hlemejž. U takových strakatých skoepin nejlépe dá se rozeznati nej-

hoejší kousek domku již ve vejci utvoený. Bývat on totiž neouhledn barven, ímž valn

se liší od ostatní skoepiny límcem plášt utvoené. Také vnitek skoepiny bývá jiné barvy

než zevnitek, a k tomu vždy docela hladký, kdežto zevnitek asto bývá dosti kostrbatý.

Píina toho jest, že první malta ze žláz vyšlá, která slouží k utvoení zevnitku, bývá hustší

a rychle na povtí tvrdne, naež vypocuje se z límce látka mnohem idší, která se a vnit

domku nasazuje, déle mkkou zstává a pohybováním lla se rozmazává a uhlazuje. U mo-

ských hlemejž tvoi vnitní tato vrstva tak nazvanou perleí, a když se dá vrstva zevnitní

sirkovou kyselinou vyhledati, vypadá pak celý domek jako ist z perleti vysooslrovaný, což

asto spatujeme ve sbírkách píroduických.
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Jak jsme vidli, není skoepina, tak jakú u rak, nic jiného nežli ást kže, ano i

svaly, vtahující zvíe do domku, jsou k ní pirostlé. A však jen jedna polovice zvíete,

dik pokrytý pláštm, má nad sebou skoepinu. Druhá polovice tla, hlava, krk a noha,

pokryta jest kozí, která, jakkoliv z týchž prvk složena jako pokrývka díku , pedce

docela jinou podobu jeví, ponvadž prvky tylo jinae jsou v ní uspoádány. Kže hle-

mejžd vbec, jakož i plást skládají se z pevné osnovy svalových vlakének, v nichž

položeny jsou žlázy. Jak tylo žlázy se chovají v plášti, vidli jsme již. V oslalní kži,

pokrývající pohyblivé ásli tla, vypouštjí žlázy na povrch jen slíz, kterým si hlemejžd

cestu upravuje, proti slunci se chrání a prach se sebe splachuje. Vápnité brnní vzalo

by hlemejždi pohyblivost, za to ale žlázy tyto krom slizu vypouštjí ješt drobná zrnéka

vápna, která rozložena mezi osnovou svalovou pevnosti jí dodávají. Dost hust pozo-

rovali lze tato zrnka drobnohledem na samém povrchu onch oddlení , která tvoi na

kží sít žilek. Stahuje-li se tlo, pak ona oddlení blíže se spolu dotýkají a kže na-

bývá vtší pevnosti (Fig. 1. u, y, v).

Kže však není jenom pokrývkou tla, nýbrž spolu svalem ku pohybování, z e-
hož vidti, že u hlemcjžd svaly jinae jsou ustrojeny, nežli u vtší ásti ostatních ži-

voich. Svaly pátcníkv, ano i lenovcv bývají oblé, podlouhlé, asto i uzlovité, a sklá-

dají se z nesíslných tenounkých vlakének, což nejsnadnji pozorovati u vaeného hovzího

masa, které nic jiného není nežli sval. Celý sval bývá pirostlý k nkteré kosti (u hmyzu

a korejš ke vnitku skoepiny), od níž pes kloub se táhna druhým koncem k jiné kosti

se pojí. Skrováním a natahováním se vlakének celý sval se bud skracuje anebo pro-

dlužuje a z toho povstává natahování, kroucení anebo ohýbání se oudu. U hlemejžd

již proto, že oudv nemají, celý pomr sval musí býti jiný. Jen svaly, sloužící ke

stahování do skoepiny tla i ržk a na domku pirostlé, piibližují se ponkud ke sva-

lm rakv. Všecko ostatní pohybování, skrování tla, kroucení nahoru dol, zpsobuje

se nejvíce vlákny kožními. Pravili jsme, že kže jest osnova. V osnov, n. p. u plátna,

chodívají nit prosto , kolmo i na ob strany šikmo. Všecka svalová vlákna jednoho

smru ouinkují v kži jako jeden sval : vlákna kruhová, totiž bžící kolem okolo tla,

stlaují zvíe se všech stran a tak je ztenují, vlákna zas podle délky bžící tlo skra-

covati musejí. Kruhová vlákna ale hlavn proto veledležitá jsou pro hlemejžd
, po-

nvadž se jimi stažené tlo a rohy vytahují. Dje se to tak, že jeden kruh po druhém

se sužuje a tak pomalu stažená a skrácená ást se prodlužuje, nejinae, než jakobychom

stlaováním hrsti nco mkkého, n. p. kus hlíny, do délky hnali, pi emž hlína i tenší

se stává. O tom však ješt pozdji promluvíme.

Obrafme se nyní ke svalm stahujícím. Ty jsou Ii, dva slabší, bžící od místa,

kde ke skoepin pirostlé jsou, nahoru a dol ku plášti, a mezi nimi silný sval, jenž

táhna se od domku mezi stevy k noze vysílá vtve do jednotlivých ústroj, které by

se i za více jednotlivých sval považovati mohly. První dva svalové položeni jsou podle

celé levé strany plášt a pevn k vetenu pilehají. Mají oba podobu stužky a tim tvoí

na levé stran díku onu píkrou stnu. Jeden z nich bží ke špice díku , otoen

jsa okolo vetena jako tlo samo, jehož levou stranu objímá. Pohybováním svým odtahuje

tento sval celý hoejšek plášt od špiky skoepiny dol, spolu ale tlo pevnji k ve-
tenu pitlauje. Když roztlueme poslední závitek, tak že obnažena jsou játra v nm
ležící, brzo znamenáme, že len ocásek dol se stahuje, což stává se svalem práv po-

psaným. Druhý stužkový sval, bžící ke kraji plášt, jest širší než pedešlý, ale trochu

kratší. Když se stahuje, musí dolejší ást plášt pitlaiti do vnit ke vetenu. Tento
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sval ale druhým svým koncem pirostlý jest zárove s pláštm k noze, a lak, akoliv pi;-i

stahování nohy napomáhá, vyvádí pohybování v protivném smru. Je-li noha vystrena

a pevn pitlaena n. p. ke zdi, ke stromu ald., sval od místa, kde pirostlý je k noze,

ouinkuje na skoepinu, tedy docela naopak jako ony dva svaly, které hoejší kus díku

a nohu k domku pitahují. Slouží ledy len sval pi lezení zvíete k tužšímu pitlaení

domku Jak pi dýchání ouinkuje, ješt popíšeme. Mezi onmi svaly vychází z toho

samého místa skoepiny tetí sval do vnit tla a k noze. Skládáf se z mnoha vláken,

která z poátku rovnobžn vedle sebe leží, pi vstoupeni do nohy ale od sebe se od-

chylují, rozvtvují a k zadu, do paty, ku pedu, ke stranám a dol se rozcházejí. Pa-

lmo jest, že skrením toho svalu celá noha, kterou vlastn jenom on tvoí, do vnit

k místu, z nhož vychází, vtahovati se musí.

Od svalu toho vybíhají následující vtv. Nejprve se odlouí od nho dlouhý

sval (Fig. 3. e)
,

podobný ke stužce, který nad vlákny do nohy se rozvtvujícími bží

prostedkem tla k hub (/). Huba jest roura, skládající se z kruhových vláken, ježto se

sužují. Na zpodní stran pipevnn jest k ní onen stahující sval. Rozšíení huby dje

se pomocí mnol!,ých vláken, jdoucích od povrchu hubni roury k vnitní stran kže
hlavu pokrývající. Tím se i stává, že pi vtahování huby do vnit tla hlava, svalem

dlouhým pevn k hub pipojená, se obrátí a spolu se vtahuje, ano i kže krní hubni

rouru následuje a do vnit jako obrácená punocha položena bývá. Za hubním svalem

vycházejí po sob dva pái7 sval ku pedu (i 0. Jsou též služkovilé, ale mnohem tenší a

kratší než pedešlý, a slouží k stahování ržk (/f). První dva svaly jdou k ržkm
vtším, opatenými okama, druhý pár kratších sval stahuje menší rohy (/»). Roh, který

nese oko, skládá se ze tí díl , i rozeznáváme tu v ohledu na jeho se stahování ást

zpodní, prostední a hoejší, které jedna v druhé jsou obsaženy. Zpodní ást jest sval

náoní, ona vtev všeobecného stahovatele tla (Fig. 5. 3); prostední ást jest oko

(Fig. 5. e), kteréhož vnitní ústrojnost pozdji podáme. Taktéž nerv náoní (Fig. 5. A)

od mozku (Fig. 5. /m) k oku bžící uvádíme zde bez místnjšího popsáni, proto že tak

jako oko samo pi vtahování a vystrkování rohu trpn se chová. Podotkneme toliko,

že pi vtaženém rohu jest jako had zatoen, po vystrení pak rohu se narovná. Ho-

ejší ást jest prodlouženina ili vlastn trouba, již tvoí kže hlavy, skládající se jako

kže celého tla vbec z kruh svalových a z dlouhých vláken podél bžících. Nej-

více rovná se tato ást prstu u rukaviky. Pi vystrení rohu spatujeme oko na

špice tohoto rukaviního prstu, a k nmu pirostlý jest sval, bžící do zadu ku

kmenu svalovému (Fig. 5. ti), vedle nhož bží nerv od oka k mozku. Stahuje-li se

sval onen, tahá za sebou oko do vnit, nerv svinuje se, a kožní trouba, ku kteréž oko

jest pirostlé, následuje za ním a obracuje se do vnit. Stává se to zrovna tak, jako když

z rukaviky ruku rychle vytrhneme, a tak prsty rukaviky se obrátí (Fig. 5. o). Vystrkování

vtaženého rohu dje se pomocí kružních vlakének v kožní troub. Kruh svalový oku

nejbhžší sužuje se objímaje oní jablko, ímž oko nahoru tlaí. Po nm druhý kruh to

samé iní a oko i s prvním kruhem dále šoupá, a tak i tetí a tvrtý, až oko na špiku

rohu se dostane. Sval stahující (který pi tom musí býti uvolnn, an by jinak pro

svou silu kroužkm ouinkování zabraoval) následuje oko zárove s nervem, a po

ouplném vystrení oka spoívají oba u prosted kožní trouby. Ržky dolejší, oi ne-

mající, podobným zpsobem stahují a vystrkují se. Hubu mohli bychom rovnž jako

ržky považovati za složenou ze tí ástí. Sval její (Fig. 3. e) chová se jako sval
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orní, a trouba hubni jako trouba ržku. Stahuje-li se sval od huby k vetenu sáhající,

tu huba do vnit tla se vtahuje a spolu kže hlavy jako punocha se obracuje, proto

že v pedu s hubou jest srostlá. Tím se slané, že nad vtaženou hubou nachází se pak

kže krní, která pozdji soužením svým pomocí kružních svalv obrácenou hubu a

hlavu zase ven vytlaí.

Ostatní pohybováni tla djí se spoluouinkováním kožních vláken a vetenního

svalu. Ona vlákna v kožní osnov, která leží podél krku, obou stran nohy a podešvu,

stahováním svým tlo skracují. Skrí-li se jen vlákna jedné strany, zvíe na onu stranu

se kroutí ; skrí-li se vlákna krku, hlava se vypíná, a stáhnou- li se spolu svaly nohy a

hlavy od skoepiny vycházející, zvíe hlavou naped pod plást a domek se skryje. Vy-

strení tla ven zpsobují zase kružní vlákna plášt práv tak, jako kružní vlákna roh

vytlauji oko na špiku. Kroucení ržkv též jako ohýbáni tla tím se zpsobuje, že

podélná vlákna v kožní trubce jenom na jedné stran se skrují. Tak dá se každé po-

hybování hlemejžd velmi jednoduše vysvtliti z ouinkování všech anebo toliko na je-

dné stran položených podélných vláken , ze souasného anebo po sob se djícího

súžení kružních vláken, a konen ze stahování se vetenního svalu a jeho vtví.

Jen chzi blíže ješt popíšu , o které jakožto k vlnní vody podobné již svrchu

zmínka se stala. Když zvíe oupln z domku vyleze, podsev pevn pilehá k pd,
naež od paly zaínajíc jeden svalový kroužek po druhém se stahuje. Tím vždycky

malá ást nohy od pdy se vyzdvihuje, a zároveíí se podélní svaly skrí, ímž vyzdvižená

ásteka o malý kousek naped se šine. Každé stahování kruhu podobá se k vyzdviho-

vání nohy , každé stahování podélních vláken podobné jest k dále kráení , i mžeme
sob tedy podsev pedstavovali jako složený ze mnoha nožek, které se po sob vy-

zdvihují a asi o linii dále od pedešlého místa zase se spouštjí, ímž líné pohybování

hlemejž se vysvtluje.

Všecka lato pohybováni mívají u hlemejžd své píiny, on leze, když potravu

hledá, a skrývá se, když mu hrozí nebezpeenství. Vlákna a svaly musejí však míti

soustcdišl, z nhož vycházejí souasná a jednotlivá pohybování; toto stedišt ale

musí též míti tušeni o tom, co se dje okolo zvíete, by pohybování ídili se mohla

podle vnjších okolností. Ono soustedišt jest mozek (Fig. 5. Im) kruhem okolo jícnu

položený, k nmuž nervové nit od idel, svalv i od povrchu kže jdoucí o všem jej

uvdomují, co vidno a cíleno bylo, a zase roznášejí rozkazy k svalm, hned aby zvíe

stahovaly, hned zase nohu lam neb onam pohybovaly a t. d. Tedy i u hlemejžd na-

cházíme duši, která sídlí v mozku, pijímá vtisky ze vnjšího svta a vyvádí úmysly,

akoli vše to jen v malikém kruhu. Mozek vysílá nahoe dva nervy do oí a dva ku

pedním tykadlm, a pak jde od nho ješt jeden nerv na znd tla do plodního stroje.

Smyslové pozorovali se zejm u hlemejžd jen tyi; zrak, sluch, chuf a chmat; zdá

se však, že ani ich mu neschází, nebof hlemejžd ihned z domku vyleze, podáme-li mu

voavé byliny. Taktéž nedokonale zízeno jest i ucho. Pod dolejší stranou mozku

totiž nacházejí se dv duté kuliky z vápnité látky, naplnné vodní lokulinou. V ní

plovají vápenná zrnka ustavin se tesoucí. Povli zvukem pohnuté zatásá touto

chesfakou, klerá ostatn nemá žádného otvoru ven z tla, proež zvuky jen slab

mže pojímali. Tento však nedostatek nahrazuje se z ásti okolnosti tou, že nástroj

sluchový bezprostedn na mozku sedí. Oko hlemejždi (Fig. 5. e) má podobu erné

koule. Nahoe, kde s ržkem jest srostlé, nachází se otvor ili zetelnice, prozranou

14
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kožkou pokryla , kterou svtillo do oka vniká. Na dolejší stran jest pirostlý sval ná-

oní, jenž na zad okolo oka tvoi pravou trychtýovou duliiui, do které vstupuje nerv

(Fig. 4. a' b). Ped ním v oku sedí oka (Fig-. 4. f) , která propouští svtlo , spolu

ale ouinek jelio podobn k zápalnému sklu sesiluje. Ostatní dutina oka jest naplnna

tekutinou, kže sama (c), tvoící onu kouli, jest barvy erné , tak že svtlo do oka vpu-

štné pímo jenom na jedno místo , totiž na íoku a skrze ni na nerv padá. Arci že

hlemejž pro drobnost svého oka a ouzkost díry v nm jenom málo vidí, nebof mže
do ní jen málo svtla padati: pedce ale vidí. Ržky pední, docela zízené jako zadní

i nervem opatené, proto že oí nemají, jenom za tykadla považovati se musejí.

Celá kže hlemejžd jest velmi citlivá. Nervy ze zpodní strany mozku vychá-

zející rozvtvují se v ní, a krom citu prostedkují též pohybování. Jedny ve vrstv

kružních vláken se rozvtvují a buto souasné stahování všech , buto jen ástené

zpsobují. Tak rovnž chovají se nervy rozvtvené ve vrstv podélních vláken
,
pak

nervy ve svalu vetcuním a jeho k oím a hub odcházejících ástech. Nejprve ale

popouzejí svaly ku pohybování ony nervy, které práv dráždny byly. Tak n. p. sta-

huje se roh, kterého jsme se dotkli, kroutí se strana, do které jsme píchli. Tak podle

poteby tu pro ochranu stahují so jisté ásti tla, tu pro dále pohybování, pro ohlížení

se v okolí, pro chápání potravy se vystrkují.

Až posud mluvili jsme o zevnitních formách zvíete, o jejich promnách a o

tom, co zpsobuje tyto promny a pohybování vbec. Pejdme nyní ke strojm uvnit

tla položeným, které udržují život zvíete, an všecko, co v nm zkaženo, obnovují

ustaviným spracováním potravy, již mu poskytuje rostlinstvo. Míním stroj travní a

stroje prostedkující obíhání krve a dýchání. Travní stroj pipravuje píci dle poteby

zvíete, všecko nepotebné ití vyvrhuje, potebné pak ástky odvádí do krve; jiný stroj

rozhání krev po tle , aby zemdlené svaly a nervy zase oberstvila a zkažené, spo-

tebované látky z nich odvedla; dýchací stroj konen zkaženou krev znova oisuje.

Ponme se strojem travním. Huba, jak jsme již povdli, jest svalovitá trouba. Vchod

do ní neboli pysky opateny jsou stinnými žlázami ke smoení potravy. Za nimi nahoe

nachází se lak zvaná hoejší elisf, jako heben malými zoubky ozbrojena (Fig. 6.). Ta,

když svalové kroužky huby se stahují , ouinkuje na potravu rostlinnou jako guillotina.

K tomu ješt dva svalové výrostky, postranními elistmi nazvané a též drobnými zoubky

obrostlé, s obou stran potravu roztírají. Nejvíce ale pispívá k rozdrobení píce jazyk.

Máf on povahu sviního ucha a všechen pokryt jest zoubky. Chut leží v pyskách, i máf

tedy jazyk u hlemejžd docela jiné znaení nežli u nás. Pirostlý jest uvnit k jícnu,

v zadním konci ke hlavní bambitky podobnému (Fig. 7. d). Pod tímto koncem jícnu

zaíná se ouzký jícen (Fig. 7. eF'), po jehož obou stranách leží trubky stinných žláz,

oustících se do huby (Fig. 7. e}. Tyto stinné žlázy pokrývají skoro celý žaludek

(Fig. 7. c), ku kterémuž jsou pirostlé. Ze žaludku vchází stevo nahoru do díku,

rozšiujíc se až k tomu místu (Fig. 7. g a"J , kde se do nho pustí játra žluovými chody.

Pak otoí se stevo dvakráte a obrátí se nazpt do plicního mchu , kdežto pak v if

se koni (Fig. 7. IQ-

Játra sama (Fig. 7. IJ, jakož i ledviny i žlázy rozliné pi trávení pomáhající šfávy

své teprv od krve dostávají, proež k ní se obracíme. Vbec známo, že potrava slouží

ku posilování tla, což každý dostaten sám na sob zkusil. Jak ale picházejí krmné

látky potravy do oud, které po jídle jako novonarozené bývají? Stává se to tím, že
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krev probíliajíc žfly stevní, vše co krmného odnáší a ostatnína oudm pivádí, látky ku

potrav nepotebné zstavujíc žlázám, které z nich ješt sliny, žlu a jiné télu užitené

tekutiny pipravují. Chtíce o tchto pomrech místnji se pouili, nejlépe zaneme od

srdce, nebof zde jest ono sledišté, z kteréhož vytéká do oud oberstvující šfáva a

do nhož ustavin proudí nová tekutina , by zase do tla a jeho stroj hnána byla.

Srdce (Fig. 7. n m) leží v plicním mchu a skládá se z dvou komor. Komora ženoucí

krev do tla jest velmi svalovitý misek
,

podobný srdci na kartách. Špika jeho

vychází v žílu, která se na levo a na právo rozvtvuje (Fig. 7. opj. Druhá ili pední

komora mnohem jest slabší a blánkovitá (Fig. 7. mj, a pechází do žil plicního mchu
(Fig. 7. mm), z nhož krev pijímá a do první komory žene. Další proudní krve dje

se psobením komory první, která skrováním se do žil ji uhání, an nazpátek do druhé

komory nemže pro ti klapky, které v podob kapes na jejím konci tak pirostlé

jsou ke stnám, že otvory jejich do komory hledí. Chce-li krev nazpátek, tedy klapky

se napínají a dotýkajíce se konci svými tvoí blanitou stnu mezi první a druhou ko-

morou. Žily, které jednak do stev a jater (Fig. 7. p o), jednak do nohy a hlavy (Fig.

7. pj se rozvtvují, jsou trouby složené z podélných a kruhových vláken, které staho-

váním se krev dále pohánjí tím samým zpsobem, jako ezník nádivku v jelitech svou

hrstí dále tlaí.

Pozorujme tcd obíháni krve a ouinky její na tlo. V komoe (n) nachází se

istá krev, která žílami, odcházejícími od kmene {ni) do nohy a do hlavy proudí.

Žíly tylo rozvtvují se do menších a menších ratolestí. Kmeny žil leží více uprosted

tla, od nichž ratolesti bží na povrch do kže. Pi obíhání krve propouštjí stny žil

krmné lálky, kteréžto všecka vlákénka nervová i svalová, prací zemdlená a pohybováním

zkažená scsiluji a obnovují. Pi tom lálky k výživ tla mén potebné odcházejí do

žláz a tam zvíeti zase jiným zpsobem užitenými se stávají dílem co sliz kožní, dílem

co sliny huby. Pak vrací se krev jinými žilkami v kži ležícími (Fig. 7. m) do kraje

límce, a odtud žilkami plicního mchu k srdci. Žily druhého kmene (Fig. 7. p) ne-

jenom stroj plodící a travní v plášti položený oberstvující šfavou zásobují, nýbrž i od

slev krmnou látku pijímají. Mén potebné látky promíiují se v játrech v žlu, která

žluním chodem do slev vplývajíc pi tráveni pomáhá. Takto i z vápna v krvi se na-

cházejícího vápenné žlázy se zásobí, které pi stavb domku ouinkují. Krev, vykonavši

obh svj v díku, sesilivši stroje, pijavši do sebe krmné látky a oistivši se v já-

trech , obrátí se pak ku povrchu plášt a spchá zvlášt po levé stran ku plic-

nímu mchu. Díve ale vysílá ješt mnoho žilek do ledvin (Fig. 7. q). Ledviny, po-

dobn kjátrám z malých bunk se skládající, sprosfují krev zbyteného dusíka, tak jako

játra ji sprosfují zbyteného uhlíka. Jest však pi tom ten rozdíl, že produkt jater, žlu,

k trávení se potebuje, produkt ledvin ale, mo, mocní troubou (Fig. 7. r') do ili se

oustí a odtud ven z tla se vyhošfuje. Psobení plicního mchu na krev jest podobné

k onomu, jaké mají v lovku plíce na zkaženou (venosní) krev. Vzduch
,
jímž mch

jest naplnn, opatuje krev kyslíkem, jejž pi obíhání v tle rozliným strojm byla ode-

vzdala. Tato oištná a krmnými látkami opatená krev tee z pední komory zase do

komory druhé, a odtud znova po tle se rozbíhá. Dýchání ili vypouštní zkaženého a

pijímání nového vzduchu sláva se stlaováním mchu pomocí kružních vláken. Derou

(Fig. 1. pj se vzduch vypouští, natažením podélných vláken se mch zase rozšiuje a

vzduch nový do nho vchází.

14*
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Tak vidli jsme celého lilemejžd v živoišnícli jeho výjevech, kterak jeden stroj

tlesni pomáhá druhému k dosažení spoleného oucle, zachování života. Než konen

žíly i steva pedce pomalu stáím ochabují v služb své a tlo chýlí se ku pirozenému

svému konci, nad to pak stává se hlemejžJ ped asem koistí pták , šelem i lidí po

nm pasoucích. Pejdeme tedy na stroj plodící, který mnoho set vajíek rod po smrti

hlemejžd ve mladých rod zachovává. Jako u jiných zvíat nalézáme i tu stroj mužský,

zúrodíiující semeno vydávající, a stroj ženský, semeno pijímající a vajíka rodící. U hle-

mejžd ale oba stroje v jednom zvíeti se nacházejí, hlemejžd jest štyra ili obojoudec,

a pi páení každý z obou zastává místo samiky i samce. Stroj plodící skládá se z roz-

liných žláz, které rovnž jako jiné žlázy látku svou z krve žil podél nich bžících si

zhotovují. Stroj semeno chovající (varlata) a vajenik, které u jiných zvíi'at ve dvou

jednolnících se nacházejí, vzí u hlemejžd jeden v druhém. Nacházíme tuto obojoudní

žlázu spoívající v játrech (Fig. 7. I') , anat má podobu hroznu a skládá se z míšk

spojených s trubkou, tak jako zrnka hroznu spojena jsou se stopkou. V této žláze vzí

druhá menší tak, že v každém míšku první žlázy nachází se míšek druhé, a též trubka

spojující tyto míšky trubkou první žlázy prochází. Pod drobnohledem ukazuje se nám,

že svrchní míšky chovají vajíka, vnitní ale semeno cFig. 9.), tedy že vzí varlata

ve vajeníku. Vajíka (Fig. 9. o) skládají se tu ješt jen z pouhého žloutku. Semeno

jest tekutina, ve které hbit se pohybují nit, podobné k nálevníkm, bezpochyby

k tomu ouelu, aby semenní tekutinu až do vajcníka odnášely (Fig. 9. d). Po zourod-

nní vzrstá vejce a vajením chodem (Fig. 7. O pichází do bílkové šfávy (Fig. 7. AJ,

kde žloutek bílkem se obalí. Pak dále klouzá maticí (B), obsazenou slinovými žlázami,

které pohybování vajíka usnadují, až vychází derou (Fig. 1. f). Semenní stroj jen až

k bílkové žláze spojen jest se ženským. Semenní chod prochází vnitkem vajeního

chodu až k tomuto místu, kdežto vystupuje a okolo matice se vinouc cFig. T. uuu) od-

chází (vJ ku plodidlu cFig. 7. x). Rozumí se, že pi páení semeno tou samou cestou do

vajeníka se dostává, kterou vajíko vychází. Ped páením, které se dje v msíci máji

a ervnu, shromažJují se hlemejždi na vlhkých místech. Plodidlo pomocí kružních vlá-

ken obracuje se docela lak, že derou (Fig. í. /) ven visí, a šípem (Fig.S.aJ, na obrá-

ceném šípovém míšku sedícím, hledá jeden u druhého otvor do matice vedoucí. Pak se

vzájemn plodidla do ní vpustí, a hlemejždi zstávají takto delší as pohromad. Sval

plodidla (Fig. 7. blíž w) potom plodidlo zase nazpt do tla táhne, šípní mch se obracuje,

jak to vidíme ve Fig. 7. Z, a po nkolika dnech již vajíka vylézají z otvoru (Fig. 7. N),

pi emž žlázy (Fig. 7. g) vápnitým slizem se zaobalí. Starý hlemejžJ pipevuje va-

jíka pod stromové hstí a obaluje je vápnitým slizem v podob krásných lesklých hlatí.

Asi za msíc vyleze hlemejžd z vajíka.

Ješt sluší se zmíniti o semenní kapse (Fig. 7. C) , která ve své dutin

rovnž jako varlata semeno pipravuje a bez pochyby k tomu slouží, aby hlemejžd,

když druhý se v okolí nenachází, který by mu tu službu proukázal, sám sebe oplodil.

Plodidlem vlastním nedosahuje až k vajeníku, semenní kapsa ale oustí do ženského

stroje (Fig. T. g), a semenní nil z ní nahoru až k vajeníku plovou. Bezpené ale vý-

znam semenní kapsy ješt není nalezen.

O mladém zvíeti byla již zmínka, kterak hned z poátku zpsobuje se pi nm
kroucení tla.
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Doufám, že z toho, co jsem lulo lenái ped oi postavil, pomocí obrázk každý

bude sob moci pedstavení uíinili o spoádání vnitního ústrojí hlemejžd. Kdežto pak

hlemejžS v hojnosti se u nás nachází, bude snadno, popsání moje vlastním názorem doplniti.

O kainennéin a hndém uhlí zvlášt v echách.
Od Jana Krejího.

lánek ftvrfý.

V. Horništ kamenného uhlí*).

Horništ kamenného uhlí v echách rozkládají se na dvou rozliných útvarech.

Vtší a dležitjší ást spoívá na útvaru silurském uprosti-ed ech, druhá menší ást

jest uložena pod permským útvarem dle oupatí Krkonošských hor a leží bezprostedn

na prahorách.

Horništ, ležící na silurském útvaru, netvoí ale jediný celek, nýbrž takka jednot-

livé ostrovy, které porznu nkteré prohlubeniny silurských vrstev vyplují. Tyto po-

rzné ásti jsou :

1. Horništ Slánské a Rakovnické.

2. Horništ Plaské, Plzeské a Merklínské.

3. Horništ Radnické a Liblínské.

4. Horništ Breilensleinské a Manetínské.

5. Horništ Mirešovské.

6. Horništ Žebrácké.

7. Horništ Berounské mezi Kdyinou a Hýskovem.

8. Horništ u Malých Pílep blíž Lodnic.

9. Horništ u Chlumu a Hany blíž Rakovníka.

Horništ Slánské a Rakovnické leží na severním kraji silurského útvaru,

který zvolna pod vrstvy uhelné zapadavává. Na západním konci spoívá na dioritovém

kamení a na granitu.

Již prof. F. M. Z i p p e, který nejdíve zemznalecké pomry ech dkladnji

skoumal, popsal hranice tohoto horništ dokonale a zevrubn (Die Steinkohlen und ihre

Verbreitung in Bohmen 1842). V nejnovjší pak dob uveejnil pan Konstantin z

Novických, bývalý správce uhelných dol u Slaného, zevrubnjší popis horništ

Slansko-Rakovnického v asopisu pírodoskumného spolku „Lotos." (Das Steinkohlen-

becken in der Gegend von Schlan-Rakonitz. Eine geognostische Skizze von Constaiilin

von Nowicki. Lotos. Mai 1853.) Pi posledním výletu mém do horništ tohoto vypro-

vázel mne pan z Novických a sdlil mi své náhledy o uložení vrstev v bezprostedním

okolí Slánském, ostatn slibuje v podotknutém pojednání, že zárove s panem kustodem

Dormitzrem zvláštní monografii o této krajin vydá. Pro dležitost vci bylo by žá-

doucí, aby práce tato brzo se vyvedla. Podávám zde prozatím jenom výsledky toho, co

dosaváde uveejnno bylo a o emž jsem se na optovaných vycházkách sám pesvdil.

Souhraní jižní, kde útvar uhelného horništ na silurských vrstvách spoívá, dá se

oste ustanoviti, ponvadž z veliké ásti podlouhlá údolíka hraniní áru naznaují.

Nejvýchodnjší konec nalézá se u Kralup, kdežto uhelný pískovec kolmé stny tvoí.

•) v ísle 5., kde zaiuá lánek teli, opominut byl titulek : IV. Skamenlé rostliny útvaru

kamenouheluého.
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Odtud zaínajíc bží hranice k Minicm, Votvovicm, Zákolanilm, okolo Budce k Ví-eto-

viciim, Stlovsi, okolo dvora Vrapickélio a Dina ke Kroíihlavflm, odkud se lesnatými

vrchy pres Dobrou, Družec a Žilinu do Kivoklálského lesa zatáí, který na své severní

ásti útvar uhelný pokrývá. Zde od myslivny Lánské bží k tak nazvaným „tem sto-

lm," peráží potok Kliavu, táhne se okolo dvora Amalínu a vychází u staré sklárny

bliž Luzné opt z obory ven. Zde leži též malý uhelný ostrov osamotnlý na silur-

ských vrstvách mezi myslivnou na Han a mezi Chlumem. Od podotknuté sklárny za-

táí se uhelný útvar okolo Nového Mlýna k jihu až k Pavlikovským horám, tak že Ra-

kovník, Lubno, Senec, Píina již na uhelných vrstvách leží. Odlud táhne .se hranice

na dioritovém kamení k Chmelištné, kdežto granit západní hranici uhelného útvaru tvoí.

Granit vyzdvihuje se z uhelného útvaru od Chmelištné až k Oráovu, skládaje podélný

hbet, na nmž západní kídlo uhelných vrstev spoívá, a prostírá se ješt v jednotli-

vých hbetech, které se až k Lubenci, Libyni a isté táhnou. Na granitu tomto spo-

ívá ješt ostrov uhelného útvaru mezi Jesenicemi (Jechnitz), Podeankou, Žihlemi (Schó-

les) a Blatnou (Ploden), který ale s Rakovnickým horništm u Stehna a Malmic (Alberitz)

souvisí. Pískovec, který na nejzápadnjším konci u Chýše, Kryr (Kriegcrn) a Blšan

(Flóhau) vbec ervený jest, nalézá konen ostrého obmezení ediem u Libkovic,

Vale, Vlince a Vroutku (Rudig), kterýžto edi až k Ostrovu (Schlackenwerth), Klášterci

a Kadani se táhne.

Jak daleko se útvar uhelný na sever prostírá, nedá se ustanovili, zajisté ale sotva

dále nežli k ediovému mezihoí, které ze Žatecké roviny vystupujíc v dlouhé ad k

Litomicm bží. Jakožto ideální hranici mžeme pijmouti oudolí Oharky od Žatce

až k Terezínu.

Severní tato ást uhelného útvaru jest ale pokryta mohutnými vrstvami kído-
vého útvaru (pískovcem a opukou), tak že již na ouboích Oharky tyto novjší vrstvy

výhradn panují, a snad jenom u Pátku na dn údolí též vrstvy pískovce uhelného vy-

stupují. Jižní hranice tohoto souvislého kídového horništ, které se ostatn hluboko do

ediového mezihoí rozvtvuje, bží od Liboic k Sobchlebm (Oberklee) na horu Žbán

nazvanou a podél ouboí jeho okolo Kounové, Wutjovic, Renova, Krouova, Bilichova k

Panenské Tejnici, Skále, Vranému, Jarpicm, Kmetinvsi, Velvarm až k Nelahozevsi.

Dkladný a obšírný popis tohpto kídového útvaru nalézá se ve spisech prof. Dr. Aug.

Reusse (Die Kreidegebilde des vvestlichen Bohmens 1844). Vodorovné vrstvy pískovce

a opuky kídové pokrývají ostatn v jednotlivých porzných ostrovech ješt velikou

ást horništ uhelného, tak že vrstvy jeho hlavn jenom na ouboích údolí se spatují.

Bezpochyby tvoily všechny tyto ostrovy jednou souvislý celek. Takové ostrovy jsou

lesnatá vysoina u Lišan blíž Rakovníka, hora Loustín u Krušovic, vysoina Mšecká

(Kornhouzská), Smeenská, Kladenská, vysoiny u Slaného, Drnová, Želenic atd.

Útvar uhelný, který pod vodorovnými vrstvami pískovce a opuky spoívá, roze-

znává se snadno již svým uložením od okolních horniš. Nebo vrstvy jeho nesouhlasí

ani s vrstvami silurské kídlíce, ani s vrstvami kídovými. Všeobecn jest úklon jejich

k severu namíen pod úhlem 8—20 stup; smr ale bží zárove s jižními hrani-

cemi horništ. — Skoumá-li se rozlinost vrstev pískovce uhelného, poznají se v

celém horništi ti hlavní oddíly, které jak povvahou kamení, tak i povahou uhlí a bezpo-

chyby též powahou otisk od sebe se rozeznati dají.

Nejhlubší jest oddíl Kladenský, druhý jest oddíl Slánský, tetí jest oddíl Hvzd-
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slíý. Odilil Kladenský spoóívá LezpiosliodnO; na siliirskúm litvaru, <i Ivon nujkrajni^jsí

pásmo liornisl ulielniiho, jakož i severní slnin oudoii Volvovskúlio, Vclovskélio, Kla-

denského, skaliny v Kíivokliilskéni lese a v okolí Rakovnickém. Mohutnost jeho mže
obnášeli 100—200 sáh. V pásmu tomto leží hlavní uhelná sloj od 2 až k 7 sáhm
mocná, na které se doluje u Miiiic, Volvovic , Zákolan , v uhelnách Bušlhradských a

Kladenských , a snad také u Rakovníka. U Brandejska mezi Slaným a Bušthra-

dem dostihla se vrtáním ve hloubce 122 súh. Uhelná sloj lato uhýbá se ale

bezpochyby za Rozdlovom a u Lán více k severu , anebo dosahuje u tchto míst

svého konce, ncbof vrtáním u Rozdélova mezi Lány, Rynholcem a Stachovem prorazil

se pískovec až k vrstvám silurským , ale sloj se neobjevila. Možno tedy, že Rakovnická

sloj náleží k jinému, akoliv souasnému uložení. Uhlí samo spoívá na jemném pí-

skovitém lupku, který v nejdolejšich vrstvách obsahuje ostrohranné kusy sousední kidlice

a jednotlivé sloje pískovce. V erném lupku, který bezprostedn pod uhlím leží, vy-

skytují se otisky Sligmarií. Uhlí samo jest blavým lupkem rozdleno na 2— 5 vrstev.

V lupku tomto vyskytují se jmenovit u Minic krásné otisky kapradin : Pekopterid, Neu-

roplerid a Sphenopterid, vetenalé vtviky Asterophyllit, jmenovit Sphenophyllum den-

latum u Minic, vtve z Araucarites Reussii ve Yotvovicích, v erném holavém lupku

blíž stropu uhlí krásné a ohromné Kalamity, Sig-illarie a Lepidodendron aculeatum,

zvlášt u Kladna. V jemném jílovitém lupku u Lubna blíž Rakovníka vyskytují se hojn

NOggerathia foliosa a vtviky z Lepidodendron elegans s dlouhými tenkými listy. Nej-

hoejší vrstva uhlí léto sloje jest na nkterých místech, zvlášt u Minic, prostoupena

pemnohým kyzem, tak že se zde druhdy skalice zelená dobývati mohla. Tato skalice

tvoi se na nkterých místech sama sebou, a usazuje se v krásných velikých hlatích.

Též leštnec (Bleiglanz) objevuje se nkdy ve skulinách mezi uhlím, akoli vzácn.

Velmi pamtihodný jest otisk kapradiho listu v leštnci od Rakovníka, který patrn do-

svduje mokroluebný pvod leštnce tohoto. Ostatn obsahují též mnohé vody z hor-

ništ toho se prýštící rozpuštnou skalici zelenou, jmenovit voda Šternberská, které se

co léivé používá. V lupku u Rakovníka leží hroudy neistého ocelku (Sphaerosiderit)

barvy šedé. Též vápenec v krásn vyhlacených druzách a sádrovec není u prosted

uhlí nic vzácného, a krásné kusy jeho, jakož i velmi pouná sbírka otisk nalézá se

pi báiíském úi"ad dol Kladenských. Uhli samo jest bi-idlinaté, v nmž se mdlá

pásma stídají s lesklými. Ve Votvovských uhelnách, kde mocnost uhlí 2" dosahuje,

pevládají mdlá pásma a obsahují nezídka erné listy lupkové ; v Kladenských uhelnách,

kde mohutnost uhlí 5—7" dosahuje, pevládá ale na nkterých místech uhlí lesklé, mastné,

hodící se dobe k dlání koksu. — Nad touto dolejší mohutnou slojí spoívá mohutná

vrstva pískovce složeného z oblásk šedého a bílého kemence a sporých úlomk er-

ného buližnika. Pískovec tento tvoí malebné kolmé stny u Kralup a vystupuje též

blíž Dokes a Žehrovic na den, kde se v nm od starodávna kámen pro Pražské ka-

meníky láme. Mezi tímto pískovcem leží v mnohonásobném sledu pískovec jemnjší s

tmelem živcovitým ckaolinovým), pískovec slídnatý, šedý a tmavý lupek s jednotlivými

sJabými slojemi uhlí. Ale v celku tvoí hrubší sloh a živcovitý tmel ráz tohoto pískovce,

jejž k dolejšímu oddílu poítáme. Malé slabé (asi 3—4) sloje objevují se v tomto pásmu

již u Blevic a byly již nkolikkrále píinou nevydataého dolování. Tyto sloje 6 — 10

palc mocné táhnou se zárove s hlavní slojí a náležejí snad již k soustav slabých

uhelných vrstev, které se pes Kolec k Brandýsku táhnou, kde vrtáním asi ve hloubce
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70" vynalezeny, a též u ovárny Tuhaské mezi Smcínem a Kladnem vyvrtány byly a

na nichž se snad u Lán doluje. Nejsilnjší vrstva uhelná této soustavy, asi 4'/,^ si.

mocná, jest základem uhelných dol u Kolce, a jak jsem podotknul snad také u Lán.

Uhlí toho má tu samou povahu, jako uhlí hlavní sloje. Otisky nejsou mi dosaváde

známy.

Oddíl druhý horništ našeho zaujímá mnohem širší pásmo, které v sobfi obsahuje

etnjší, ale slabé a silnými vrstvami pískovce, lupku a jílu oddlené sloje uhelné.

Pískovec tohoto pásma jest drobnjší, velmi zídka objevují se vrstvy z oblásku složené,

za to ale pevládá na nkterých místech živcovitý tmel a pechází v silné vrstvy bílého,

modravého a erveného jílu, který v okolí Zvolenvesském, Knovizském atd, pole er-

ven barví. V nejhoejších vrstvách tohoto pískovce objevují se v oudolí Drchkovském

a Budnickém slabé vrstvy vápence, z nichžto jmenovit vápenec od Budnic v sob
kusy rohovitého kemene obsahuje.

Mimo nkolik slabších slojí dosaváde neustavených táhne se silnjší a nejzpod-

njší, asi na 5—6 st. mocná sloj oudolím Zvolenvesským k Podlešínu, Knovizi, Jemní-

km a ztrácí se pod kídovou vysoinou Smcenskou. Doly uhelné nalézají se též na

tchto podotknutých místech. Uhlí jest zde hubené, bidlinaté , a má nad sebou mezi

vrstvami lupku a pískovce sloj ervené železnaté hlinky, která se u Novomic dobývá

a tesam co barva prodává.

Druhá znanjší sloj táhne se zárovn s pedešlou snad již od Velvar, kde byla

dolováním odkryta, k Drnovu, Slanému, Kvíci a zabíhá též pod vysoinu Smeenskou.

Na této sloji doluje se u Slaného a Kvíce ; uhlí její jest pamtihodné proto, že, jak mi

pan prof. Balling ústn sdlil, podobá se v luební povaze k hndému uhlí.

Nad Kvickými slojemi leží ješt Ii sloje, na nichž se doluje, z nichžto jest Pe-
lická nejhlubší, dv Tuanské vyšší. Z otisk nevidl jsem nic, le nkolik kapradin

z eledi Pekopterid a Neuropterid.

Dolování na tchto slojích nenáleží práv k nejvydatnjšímu. Jednak jsou sloje

píUš slabé, 3—4 st. mocné, jinak leží píliš daleko od sebe , tak že jediným dolem

vždy jenom na jedné pracovali se dá. Obyejn se vyplácí potud, pokud pílišný nával

vody další meze nestaví a drahocenných stroj nepožaduje, snad by se ale, kdyby

všickni majetníci dol na tchto slabších slojích v jednotu vstoupili a vtšími prostedky

a dkladn vci se uchopili, pedce ješt znaný prospch získati mohl. —
Tetí a nejhoejší oddíl horništ zdejšího tvoí též jemný pískovec se živcovitým tme-

lem, v nmž ale již mnoho zelenavé hlinky pimícháno bývá. Zvtráním se tato zelenavá

hlinka stává ervenou, a pískovec sám, jmenovit na stráních, obdržuje barvu erveného

pískovce, akoliv spíše zelenavým nazývati by se mohl. V pískovci tomto leží jíly rozliné

barvy a ernavé lupky, ve kterých asi dv neb ti sloje uhlí leží, z nichžto nejmocnjší

asi 5 st. dosahuje. Sloje tyto zaujímají hlavn vysoinu Hvzdskou, horu Žbán a úpady

k Pozdni, Srbi, Duicm, Krouovu atd. Doluje se na nich u Jedomlic, Hvzdy, Krou-

ové, Hedel, Mutjovic, Kounova a ješt na nkolika jiných místech a poskytují též

bidlinaté suché uhlí. Na strop nejvyšší sloje, jmenovit u Jedomlic, Hedel, Mut-
jovic, nalézá se asi 6 palc mocná vrstva zvláštního lupku, pružného, erného, již na

svíce plamen chytajícího. Lupek tento obsahuje veliké množství rybích šupin a ostn,

skelnatou látkou potažených a k oddlení Ganoid náležitých. Sem tam pozorují se také

hndé kusy okrouhlého tvaru, kteréž by snad mohly býti koprolithy (skamenlé trusy
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ryb). Holavý lupek tento podobá se velice k lupku holavému s otisky ryb Palaeoniscus,

u Semil a Vrchlabí nalezenému. Podobné rybnaté lupky pokrývají nejhoejší sloje uhelné

u Oslavan v Moravé. Ponvadž pak vrstvy Semilské a bezpochyby i hoejší Oslavanské

k permskému útvaru náležejí, míiže se i zde ta domnnka právem vysloviti , že sloje

Hvzdské s okolním kamením již nenáležejí k vlastnímu útvaru uhelnému, nýbrž k útvaru

permskému.

Náhled tento zdá se potvrzován býti ješt jinými okolnostmi. Nebof celý vý-

chodní cíp uhelniští Rakovnického u Kryr a Blšan jest pokryt mohutnými vrstvami er-

veného pískovce (dosavád ovšem nevyskoumaného), který na mnohých místech, jmeno-

vit v okolí Rakovnickém, skamenlé v kemen promnné kmeny strom sosnovitých

obsahuje, zrovna jako permský ervený pískovec u Náchoda a u Nové Paky. Též u

oupatí Krkonošských hor jest, jak pozdji uvidíme, útvar kamenouhelný pokryt iit\arem

permským. Z té píiny mohl by se tedy nejhoejší oddíl horništ Rakovnického pova-

žovati za útvar permský. Ostatn se ale objevují skamenlé sosnovité kmeny též u Kru-

šovic, roztroušené na polích , u Kvílíc uložené v pískovci, snad též permském, a ko-

nen porznu u Žehrovic, odkud se do národního Museum veliký paez doslal.

To by byl tedy všeobecný, dosavad ovšem nedokonalý nástin uhelništ Slanško-

Rakovnického. Nyní však, kdežto zemznalectví vždy více pstovaleli nabývá, jesti se

nadíti, že za krátký as krajina tato dkladnji prozpytována bude. SIavné"úady bánské

a páni majitelov dol mohou v tom ohledu k svému vlastnímu zisku badání takové

znan podporovati. Sluší v tom ohledu vdn podotknouti pana direlitora Wáu a pana

báského mice Pelikána v Kladn, kteí se vzornou pozornosti otisky nejenom ze

svých, nýbrž i ze sousedních dol sbírají a každému píteli zemznalectví pívtivé

ukazují. Též professor luby na Rakovnické reální škole pan Hackenberger, získal si

veliké zásluhy o sebírání otisk z okolí Rakovnického.

Co se týká množství uhlí ron dobývaného v tomto hornišli, není mi možná ur-

itý poet udati. Od 400,000 cent, jichž se vytžilo r. 1817, zvýšil se výtžek r.

1840 na 1,328,058 cent ron, kterýžto poet zvýšenou poptávkou a jmenovit odkry-

tými doly Kladenskými zajisté daleko pes 2,000,000 cent ron vystoupil. Z tohoto

potu mžeme asi '',4 poítati na hlavní sloj dolejšího oddílu, jmenovit na doly Vot-

vovské. Bušthradské a Kladenské, 74 jenom na sloje hoi'ejších oddíl. Výtžek mže
se budoucn znamenit zvýšili, nebof posaváde doluje se všude takka jenom na po-

kraji, hlavní poklad leží ale v hlubinách nedotknut a zachován budoucím stoletím.

Ku konci zbývá podotknouti ješt jednu zemznalcckou pamtihodnost tohoto hor-

ništ, myslím totiž vyskytování se edie (Basalt), který na tech místech jak útvar ka-

menouhelný tak i kídový proráží. Nejhlavnjší ediový vrch tvoí Ríp, dle Davida 238

sáh nad hladinu severního moe povýšený, který se malebn v podob širokého zvonu

z ki-idové vysoiny mezi Roudnicí a Hoejšími Bekovicemi vypíná. Temeno jeho nese

starobylou kapli sv. Jií a panuje nad rozkošnou krajinou, jejížto severní kraj pvabným

mezihoím u Litomic rozkošn se ukonuje. edi této hory jest velmi chudý na

olivín, sloh jeho jest neurit deskovitý a sloupnalý, a sice tak, že se ídí dle obrys

hory, lak že nezetelné sloupy dle ouboí se kloní. Velmi pamtihodná jest úchylka

magnetické jehly, která se na této hoe jeví. Na rozliných místech uchyluje se totiž

severní konec jehly bud k východu bud k západu, nikde ale nemíí k severu, tak že

patrn hora sama co magnet na jehlu ouinkuje. Zevrubným skoumáním edie objeví
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se ovšem, že se skládá z jinorazu a pliliipu cHonihlende und Augit), z nerostu zeolí-

thového a niagnelové železné rudy, a již z toho dala by se úchylka jehly vysvéllili.

Nebyla by ale snad také ta domnnka ncdflvodná, že taková osamolnlá hora, jako íp,

neustálým proudem vCIrným ošleliávaná, jako veliký elektromagnet psobiti mže.

Druhý ediový vrch jest Slánská hora, nad okolní kamenouhelný pískovec

asi 35" vyzdvižená. Zde již pozoruje se hojnji olivín
,

jehla magnetická uchyluje se

též, ale v menší míe nežli na ípu. Vbec známa jest studánka slaná, která u oupatí

léto hory se prýští a dle povsti mstu pvod dala. Vdecký analytický rozbor její není

dosaváde znám; v jedné libe obsahuje prý až na 14 gran kuchyské soli. Že ne-

rostní látku svou, jako mnohé jiné studánky, v Litomickém mezihoí erpá, jest

domnnka nejbližší, a dkladný rozbor její a okolního kamení byl by i z geologických

ohled velmi zajímavý.

Tetí ediový vrch jest Vinaická hora mezi Vinaicemi a Tebichovicemi,

podlouhlý to heben s dvma kupami, s horninou té samé povahy jako na Slánské hoe.

U Vinaíc objímá kídový pískovec tuto horu, která u Tebichovic silným svahem do

údolí padá. Tyto ti hory jsou takka pedvoj rozsáhlého ediového pohoí Litomi-

ckého, které dlouho po usazení vrstev uhelných a kídových z hlubin zem co plu-

tonský výrobek vystouplo. Nebof i nejnovjší usazeniny hndédo uhlí jsou u Bíliny a

Litomic edem poraženy. V ohledu tom jest ale velmi památná ta okolnost, že sou-

sední vrstvy pískovce a opuky nejsou vyzdviženy kolmo, jak by se pi vystoupení lak

mohutných hor oekávati mohlo. Naopak zachovávají vrstvy i v nejbližším okolí podo-

tknutých hor svj pirozený úklon, lak že nic jiného nezbývá, le pijmouti, že ediová

hmota ze skulin roztržením povstalých vystoupla, na pevrat vrstev ale žádného nebo

jen nepatrného vlivu mla.

Nástiny životopisu eských pinrodoskumc.

Od Dra. Viléma VVeitenwebra.

III. Kašpar hrab Šternberg.

(Dukoucenl.)

Nyní pijdeme ke skutku pro rozkvt eského pírodozpytu veledležitému, ano

rozhodnému. Hrab Šternberg totiž byl jeden z prvních mezi onmi šlechetnými vla-

stenci, kteí r. 1818 pojali krásnou, následk plnou myšlénku, již konené r. 1822 za

nejvyššího purkrabího Františka Ant. hrabte Kolovrata L iebš t einskéh o

uskutenili, myšlénku založení národního Musea eského. Ode všech vzdlanc našich,

ano od celého eského národu vdn uznány jsou neúnavná pée i obti v každém

ohledu veliké, jimiž hrab Šternberg, tou jedinou zásluhou již pro nás nesmrtelný, vla-

stenský tento ústav v ase dosti krátkém k onomu slušnému postavení pivedl, z jakého

se právem tší doma i v cizin. Mezi velikolopými píspvky, obtovanými od mnohých

šlechetník vlasti naší pi založení Musea, v ele stojí dar Šlernbergv, jehož cena

skrovn by se páila pes 50.000 zl. st., pi emž nkteré vci opravdu jsou neoceni-

telné. Odevzdali ihned 4000 svazk nejdražších pírodovdeckých spis, krom toho bo-

hemica v potu 500 a všecky své sbírky, mezi nimiž bylo 30 beden kopanin a na
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lO.OOO rostlin v herbái. Neustal pak ani pozdji obohacovali sbírky Musea, kde jen

mohl, s obzvláštní štdrostí. Jak jinae tedy, nežli že jednosvorn vyhlášen jest za

prvního pednostu spolenosti musejní, udržovaní) jenom soukromými silami, po uplynuti

pak ustanovené Ikty svého ouadování opt a opt zvolen. — Téhož roku 1822 jme-

novala ho též staroslavná cis. Leopoldinsko-Karolínská akademie pirodozpytc (tenkráte

v Bonnu) na uznání velikých jeho uených zásluh oudem svým, udlivší mu dle starého

obyeje, že každý nový len obdrží zvláštní píjmení, argonautické jméno Jason. I mnohé

jiné uené spolenosti pokládaly sob za est, zaslali proslavenému již uenci hrabti

Šternbergovi diplomy své.

Aby se žádoucím ouinkem vnovati se mohl palnconlologii , kteréžto studium

sob pozdji nad jiné oblíbil, hledl pede vším k tomu , aby co možná hodn mnoho

zbytkíi slsamenlé Kvteny a Zvíeny poznal. K tomu konci podnikal od r. 1823, kdežto

již ve vyšším stáí byl, tém každoron delší cesty, nejenom aby z vlastního patení

blíže seznal rozliné ty horní útvary, v nichž nalézají se skamenliny , nýbrž aby jich

také pimenou sbírku pro Prahu nashromáždil. Toho docílil v takové míe , že toto

oddlení pírodnin v málo letech stalo se pravou okrasou a pýchou našeho národního

Musea, k emuž ovšem také podstatn pisplo pozdjší obohacení té sbírky od pán

Zippe, Cordy, Reusse a jiných.

Tato dkladná palaeonlologická studia dala jsou pvod k obšírnému, po svazcích

vycházevšímu skvostnému dílu pod skrovným titulem : „Versuch eincr geognostisch-bota-

nischen Darstcllung der Flora der VorAvelt (viz lit. c. 36), opatenému nmohými ernými

i barevnými obrazy, které svým asem veliký hluk psobilo a ode všech znalc tohoto

odvtví pírodovdy za klassické jest uznáno. Neníf na ujmu zasloužené sláv Sternber-

gov, když podotýkáme, že ve spracováni této tak hojné látky zouaslnili se též naši

výtení rostlinozpytci Karel Presl a A. J. Corda. Dílo toto, peložené do franiny

od svrchu zmínného pana Braye, podstatn pisplo k rozšíení povslnosti šlechetného

spisovatele ve Francouzích, Anglianech a jinde. Založena na mnohostranné a dkladné

pozorování jest následující v nm pronesená výpov Šternbergova, kterou by sob mnozí

pirodozpytci k srdci vzíti mli : „Má-li rostlinoznalec vrohodné dáti svdectví o kv-

ten pedvké, musí míti ped rukama mnohé a zetelné exempláry otisk. Známof, že

i žijící rostliny jenom srovnáváním se žijícími nebo usušenými rostlinami anebo vyobra-

zeními s jistotou mohou býti ureny; jakž tedy mohlo by se to díti pi otiscích, jimž

scházejí oullé ale podstatné ástky kvtu, a které jen zídka se nalézají v stavu docela

nepromnném." Jakožto výsledek takového úpln bezpeného pozorování podrží také

udání jeho, obsažená v tomto jeho díle, znamenitou cenu i pro pozdjší asy.

Také v nkterých ze svých veejných eí, které jakožto president vlastenského

Musea každoron o valné schzce oud míval, složil hrab Šternberg jednotlivé vý-

sledky svého neunaveného badání.

Jakožto velý pítel a pstovatel vdy ouastnil se hrab Šternberg horliv ve

prospch založených od Okena takka potulných schzek nmeckých pirodozpytc a

léka. Od jejich zaátku r. 1822 byl jeden z nejpilnjších jejich navštvovatcl, i nedal

si ani vždy postupujícím vysokým stáiim brániti , aby nepodnikl cestu do msta sebe

vzdálenjšího, kde se takové shromáždní stejn smýšlejících vzdlanc odbývalo, Posud

jest u starších uenc v drahé pamti pívtivá jeho a zárove úctu vymáhající osob-

nost i ouinné jeho psobení ve prospch podniknutí toho- Když ledy spolek onen roku
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1837 patnácté své shromáždni držel v našem eském královském mst, nemohla volba

pedsedy ili prvního jednatele padnouti na žádného jiného z Pražských uenc, nežli

na proslaveného Nestora pírodních vd. Jakkoli však estné toto uznání jeho vdecké

innosti hrabte Sternberga tšilo, s druhé strany vzbuzovalo u nho obávání, že ve

svém vysokém stáí — melt tenkráte již 76 let — a jmenovit pi své denn se vzmá-

hající nedoslýchavosti a slabosti zraku nebude moci vyhovti všemu, co se pi takových

píležitostech od pedsedy požaduje. Že ale vbec vysoce vážený staec v oborech ou-

edních i soukromých co nejveleji podporován byl, odbylo se ono Pražské shromáždní

zpsobem docela uspokojujícím i nezstalo pozadu za žádnou z pedešlých trnácti

schzek. Ouední zpráva, podaná o nm tiskem od hrabte Šlernbcrg-a a druhéiio je-

dnatele prof. dra. Krombholze (viz lit. . 74), místnji rozebírá tehdejší jeho innost.

Obzvlášt zajímavá byla uená a duchaplná e, kterou hrab Šternberg s ohnm tém
mladistvým schzku otevel a která má nepomíjející literárn historickou cenu. Srovná-

vali v ní stav pírodních a lékasHjch vd v echách, jaký byl roku 1348 pi založení

vysokého uení Pražského, s týmž stavem r. 1837, v kterém odbývalo se v Praze shro-

máždni nmeckých pírodozpytc a léka.

Vedle prací, které jsme posud vyjmenovali, zanášel se hrab Šternberg již od r.

1834 ješt jiným ueným dílem, totiž pragmatickou historií eského hornictví a horni-

ckého zákonodárství od nejstarších dob. Co majitel dležitých dol byl Šternberg sám

znalec té vci, a podporován od svého hospodáského editele pana Václava Pauka
a našeho vysoce ueného Palackého, jakož i jiných ješt uených muž a úadník
hornických jak domácích tak zahraniních, i maje volný pístup k veejným i soukromým

archivm a knihovnám v málo letech dokonil toto své dležité dílo , které v rocích

1836^38 ve dvou dílech tiskem vyšlo (viz lit. . 68). Ku prvnímu dílu pipojena jest

chronologicky spoádaná, rokem 1045 poínající, až k roku 1555 dosahující sbírka listin

týkajících se eských dol. Díl druhý obsahuje struný kritický pehled všech na

hornictví se vztahujících zákon a zemských naízení, od 13. století až na zaátek

16. vyšlých.

Mezi tím zabýval se hrab Šternberg též ptíležit vyšetováním tak nazvaného

Kammerbilhlu mezi Karlovými Vary a Františkovými Láznmi, vyhoelé to nkdejší sopky.

Již r. 1822 ve spolenosti jiných dvou výteník vdy, Gothe a Berzelia, zpytoval

zajímavou tulo krajinu^ a po více let dal tam potom na své outraty kopati , kteréžlo

práce nehojiié výsledky *) uveejnil v i'eích svých pi valných schzkách národního

Musea r. 1835—37 držaných. Nad vchodem do štoly, ve které se kopání dalo, až posud

erná tabule se zlatým nápisem a rokem 1837 pipomíná navštíviteli tch míst slavné

jméno hrabte Kašpara Šternberga.

Tak šlechetný tento výteník vnoval vtší ást dlouhého svého života vznešené

vd, v jejížto služb daleko široko se proslavil. Nesloužil on však vd toliko vlast-

ními, velmi znamenitými pracemi, nýbrž i prostedn vysokomyslným podporováním ji-

ných zasloužilých uenc. Jako pravý Mecenáš ouinliv se vždy ujímal nadje plných

syn vlasti, nastupujících dráhu uenou, i byl jim nápomocen k budoucímu jich estnému

*) Teprv r. 1839 pedložil prof. VVlmmer \e Vratislavi mineraloa;ické sekci slezské spole-

nosti nkteré kasy Kammerbuhlské lávy, zaslané od faráe Marti usa, pi emž obracel

pozornost ua jejich úplné se shodováni s ediovou lávou islandskou a Vesurskou.
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postaveni. Na dkaz jmenujeme tuto vlastenske' naše výteníky Hanku, Zippc, K.

Presla, Koubka a Cordu.

Od více let již bydlel brab Štoinberg stídav v Praze a na svém krásncím

zándiu Bezin, kdežto v ln pírody zotavoval se od písných prací vdeckých a

k dalším badáním novou látku sbíral , kterouž obzvbišté hojn poskytovaly mu uhelny

Radnické. Tak i podzimek r. 1838 trávil na Bezin, kdežto k obyejným v ten as

honm, v nichž osobn ouastnili se již nemohl, sezval byl sousední majitele statk.

Dne 18, prosince vyšel tmto svým hostm pšky vstíc do parku, na kteréžto cest

nenadále rann jest mrtvicí, která outok svj na v rychlosti nkolikráte po sob opa-

kovala, tak že všecka pomoc lékaská byla marná a šlechetný hrab dne 20. prosince

veer v 77. roce ouinlivého života ducha svého vypustil. Bolestn cítna byla ztráta

lato ode všech vlasti milovných ech i ode všech horlivých pstitel vdy. Než pa-

mátka hrabte Kašpara Šternberka nezahyne nikdy ve vdném srdci národu, pro njžlo

žil a neúnavn psobil; o vdeckých pak jeho zásluhách, pokud bude trvati civilisace,

skvlé svdectví budou vydávati etné jeho spisy, jejichžto úplné vytení pro obmeze-

nosl místa odložiti musíme na píští íslo.

Drobnosti.
Procházka s Prahy do Malé Chuchle.

Ješto Živa veliký poet svých píznivc v Praze itá , nebude snad od místa , pooliliduouti

se as od asn t okolí jejím. Kdo se na procliázkácli rád do pvabuosti pírody ponouje, najde

zde snad milou upomínku ; vzdáleuijšiho pítele baviti bude popis z ohledu zempisného.

Vyvolíme si vycházku do Malé Chuchle , která hodinu cesty jižn za Prahou leží. Chuchle

sama rozkládá se na levém behu Vltavy u oupati lesnaté strán, a cesta táhne se podle téhož

behu po boku hluné silnice, vedoucí do Zbraslavi, kdežto se Berounka do Vltavy vlévá. Co zde

podávám, jest výsledek dojmu, jejž na nás nkolik se procházejících uinila krajina z po-

átku ervna.

Hned za pedmstím Smíchovem, jehož zdi a ploty pokryty jsou žlut kvetoucí Isatis tincto-

ria, otvírá se volná a pvabná vyhlídka. Na pravé stran táhnou se pahorky z poátku bidliuaté,

pak vápnité, v jejichž ln letohrádky a stromné zahrady se ukrývají, svdíce o píjemném poží-

váni majetk tchto; naproti na levé stran strmí starý Vyšehrad na kolmo stojících bidlicích,

bývalá pýcha a sláva Cech, nyní ovšem jednotvárný ve svých sporých rozvalinách a pevných hrad-

bách. Ale u oupati jeho od Podola k Bráníku zelená se ješt bujné rokytí na pokraji šíávnatých

luk, kde slavík pje, jak práv srdéko jeho žel nebo radost ije. KošEálnické zahrady prostírají

se u mírného oupati až ke kolmým skalám Dvoreckým a Branickým , z vápence složeným , kde se

od starodávna výborné vápno k stavbám na suchu a ve vod láme. U prosted mezi tímto sku-

pením skal, z uichžto tvoi vápnitý výstupek Zlicliovský s bílým kostelem Svato-Jauským malebnou

nepravidelnost, plyne Vltava tiše, nesouc tisíce sáh šumavského diví, které se zde adami zará-

žených koI zachycuje. Vyšší chlumy ukonuji pak v jihu u Zbraslavi obzor, za nimž se Vltava

v úzkém skalnatém, Berounka v širším oudoli ztrácí. Všeckny tyto výšiny a strán náležejí, po-

kud oko sáhá, k jedné a též soustav vrstevní, tak nazvanému silurskému útvaru, který vypliíuje

velikou ásf stedních Cech, a od eského Brodu až k onpatí Šumavy u Klatov a Stíbra se

táhne. Oudoli Vltavské prodralo se vrstvami tohoto útvaru na pi
,

prorazivši jihozápadní smr
jeho zrovna od jihu k severu, na mkích vrstvách ustupují stran více nazpt, na tvrdších pibli-

žuji se více k vod a padají zásti kolmo do Vltavy. Malá píná údolíka ústi se pak na obou

stranách do údolí tohoto.

Co se týká budovy našeho útvaru, ukázal nám nejdíve slavný Joachlm Barrande, že se

skládá ze dvou velikých oddílu, jednoho hoejšího a jednoho dolejšího. Onen obsahuje hlavn vrstvy
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vápence, teuto bidlice a kemence; oba pak dli se od sebe nevrslevnatým zelenokamenem (Diorlt).

Cesta uaše vede nás z poátku bidlici zpodnibo oddílu, brzo ale již u ervené Zahrady vstoupíme

na vápnitou pdu vápence, který nad Zlichovem se vyzdvihuje v širou vysoinu Dívích Hrad.

Rostlinstvo, které nás na cest prováži, náleží tedy hlavn ke kvten vápnité. Silnice mezi Smí-

chovem a Zlichovem jest nejdíve lemována úrodnými polmi , které se na právo k stromoví a past-

vištm pahork pipojnji, na levo ale do rozsáhlé louky pecházejí, která naproti Vyšehradu leží.

Vodní strouhy jsou nyní vyplnny bujným zrstem pícestuí a rumui kvteny, jejížto hlavni zastu-

pitelé jsou nízké tvrdé trávy, k nimž se drobnokvté rostliny eichovité (Cruciferae) a množství

pestrých spoluložných kvtin pidružuje. Lepidlm Draba, okolo Prahy velmi obyejné, potahuje

svými nesíslnými bílými kvítky pokrají polí a struh, a dodává spolu se Sysimbrium Laeselii pi-

cestni kvten ráz bujnjší, nežli hubené a vyprahlé Sysimbrium Sophiae a officinale s chudou Ca-

psella bursa pasoris. Kde jest pda ponkud drobivá, nebo kde se podél silnice zdná ohrada táhne,

bujní Bromus moUis a sterilis , Hordeum muriuum , Archenaterura elatins a Poa aunua. Mezi le-

hounkými klásky a latami tchto trav vypínají se také vtve žlutobílého Arthemis arvensis. Jme-

nované tyto rostliny, akoliv náležejí k rozliným ádm, objevuji pedce spolený ráz; nezdobí

je šavnatá zelenost nebo, abych se tak vyjádil, panenská erstvost, nýbrž barva jejich jest šedo-

zelená, zrst chudý, podoba ošumlá. Teuto proletariat mezi rostlinstvem nalézá se vždy u cest,

zvlášt pak u ddin a mst, a tvoí dohromady jistý uritý celek, proež naznauje se dle svého

stanovišt co picestnl, rumní rostlinstvo. Objevuje se však mnoho druhu, které tvoi pirozený

pechod od pícestního rostlinstva tohoto k jiným spolenostem rostlinným. Tak jest Sednm acre

a také Sednm sexangulare obyejný nájemník ua zdech , které na pravé stran silnice podél pole

k Zlichovu se táhnou. Uchýlíme-li se za Smíchovem ua levo od silnice podle stezky do polí, spa-

tíme, kterak pícestuí rostlinstvo pechází ve kvtenu polni a zde mezi klasy obilními zvlášini ráz

objevuje, naphanns Kaphanistrum prostedkuje pechod obou rostliuných zástup, nhot miluje rovnž

tak polní stanovišt, jakož i kraje cesty. Ale místo neúhledného Sysimbrium a Erisimnm vystupuje

mezi obilím Neslia paniculata, a Cammelina sativa , kdežto v píkopech silnice temuozelený Ranun-

culus repens se plazi, vystávají mezi klasy veselejší Hanuuculus arvensis, Papaver dublm, Cen-

taurea Cyauus a zde onde také Adonis aestivalls. Jdeme-li ješt dále na levo až do luk, provází

nás dle mezí pvabná Salvia pratensis , olijevujíc se dále v louce v celé své nádhee, a k ní ja-

kožto nemén pvabná sestra pidržuje se Salvia verticillata. Zde ua louce pedstaví se nám rost-

linstvo opt v jiném rázu ; zde teprva nalezneme onu rozmanitost forem a pestrost kvtu spolu

5 bujnosti vzrstu, která tak mile na oko psobí. Místo tenounkých klas a sporých rozevených

lat, jimiž se trávy picestné vyznamenávají, shledá se hustý koberec luní ze širokolistých trav

druh Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata , Phalaris arnudinacea, jejichž etné klasy a

husté laty píjemné skupení tvoí. Mezi tím lesknou se nesíslné hlaviky jasn žlutého Trapogou

orieniale k slunci obrácené , a zde onde pekvapí nás krásn otištné Thalictrum minus. Ka onch

místech louky, které neustále vlhké neb bahnité jsou, méní se opt ráz rostlinstva. Zde tvoi zpod-

ní vzrst Alopecurus geniculatus, na sušších pak místech stojí úllolélá Humex acetosa a acetosella, na

vlhích ale R. crispus a velkolistá R. hydrotapathum; ua širší vlhké louce leskne se Rauunculns acris, u

baben bujní jedovatý, dobe vykrmený Rauunculns sceleratus se svým menším kvtem, a vedle nho

skromné Carm Carvi , auof dále vysoké Chaerophyllum sylvestre se svými bohatými okoliky celé

lesy tvoí. Geraniura pratense pozoruje se všude, ale ješt ukrývá svj kvt v poupatech.

Obrátíme se nyní k Zlichovu, kdežto vápenná skála pozornost naši poutá. Skládat se z hru-

bých vrstev peckovitého vápence, na kolmém srázu pod kostelem pod pímým úhlem zahnutých.

Silnice jest na druhé stran kostela v skále této prolomena. Rostlinstvo na skále jest chudé ale

zajímavé. Množství listnatých mech potahuje skaliny, zvlášt jest Hacomitrium obecné; na mechu

tomto rozkládá se slizký Nostoc, asa
,

pecházejíc mnohonásobn v tmavohndý lišejník Collema-

V štpnici u oupati skály objevuje se Muscari comusum, Stacliys recta, též Seseli elalum, Fe.,tuca

ovina, Poa compressa a Bromus tectornm.
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Na cest od Zlieliova k Chuchli pisliipuji vdpenué skály bezprostedn až k silnici, kterouž

nejdíve Francouzi ve válce s Marii Terezii prorazili. Rozkládá se zde ped zrakem našim uejza-

jimavjšl prez vápenných skal. Stojíme ade n prosted soustavy vrstevné, odkud se na ob

strany vrstvy vypínají, nahoru k vysoin Chuchelské a naproti k vysoin Divich Hradu. Patrné

náleží malebná skála Branická, též z peckovitého vápence složená, k tomu samému souvrství, které

dle silnice mezi erveným Mlýnem a Vyskoilkou leží. Zde pozorujeme stopy ohromných pevrat.

Pokud peckovitý vápenec panuje, leží vrstvy na sob bez patrných ohyb (vyjmouc skálu u vchodu

do Hluboepského oudolí), ale jak mile za opuštnou vyzdnou vápenicí naproti Bráníku tmavjší

odrda vápence lesklým stvrdlým dehtem potažená v leuších vrstvách panovati poíná, spatíme nej-

podivnjší úkazy pravkého pevratu. V divokých oklikách tlaí se vrstvy k sob, vystupujíce

v ostrých úhlech dol nahoru , a tvoíce kolmé tmavošedé skály, až se konen n proboeného vá-

penného lomu, který se dle isté sloje vápenné kosmo nahoru táhne, smr a úpad vrstev opt vy-

rovnává (viz piloženou tabuli IX). Pak se táhne opt spoe porostlá a jednotvárn zvtralým ka-

mením pdkrytá strá, složená ze stídajících se vrstev bidlice a neistého vápence, až pejde v erné

tenkolupenné kamení, v nmž leží jednotlivé koule vápenné , a konené balvanovitým zelenokamenem

se ukoní, který u Vyskoilky mohutnou sloj na bidliuatém vápnitém kameni tvoí. Jaká byla

píina tchto pevratu? Již pohled ua skálu samu vede nás k tomu, že zde musil panovati ohrom-

ný tlak, který vápenné vrstvy ješt mkké se strany stlail a do podivného nynjšího uloženi

vpravil. Možno, že zelenokámeu, o nmž se zemznalci domýšlejí, že jest horninou plntonskou, totiž

žhavé ze zem vystouplou
,
píinou tohoto tlaku byl , ale pak se nevysvtlí

,
pro vrstvy blíž u ze-

lenokamcnu ležící také pevráceny nebyly. Mámef zde ped sebou hádanku , o jejíž rozluštní po-

zdji se pokusíme. Ostatn chová v sob vápenec, jmenovit blíž zelenokamenn v pikré rokli mnoho

pamtihodných skamenlin, zvlášt rovné ua komory rozdlené Orthocery , náležející k tíd onch

moských zvíat, která nám dávají sepii.

Vápenec tvoí zde, jak již podotknuto, kolmé stny a jenom sporá prsC mohla se na jednot-

livých tarasech a skulinách usaditi. Proto chybí zde také všechno stromoví, ha i kee, tím více

ale usadily se zde nízké rostliny, sporé sice ale v pekvapující rozmanitosti. Ve vlhích škuliuách

nalezneme zde opt slizký Nostoc s pechody do CoUemy, z mech objeví se nám nizounké porzné

druhy z rodu Racomitrium, Grimmia a Orthothrichum. 5Iezi tím pozorujeme jako rže rozložené

listy tuného Sempervivum, též Sedm acre, sexangulare a album, kteréžto poslední ale teprva pou-

pata nese ; hustými chloupky porostlá odrda vonného Thymus serpyllum potahuje svými zarudlými

kvty zemnaté skuliny a porznu vyskytuje se Lotus coruiculatus a Medicas^o minima. Také n-
kolik druh trav zapouští své koeny do rozsedlin skalních, jmenovit Bromus moliis , Festnca pal-

lesceus a ovina, Koeleria cristata, Meiica ciliata, které ua pícestní rostlinstvo upomínají, tak jako

Alyssum calycinum, nioutanum, Erysimum crepidofolium, Cerastlum arvense a vul^atum. K vlastní

akalni kvten náleží ale pkná Asperula cynanchlca a Sílené Otiles. Kde se na skále na vodorov-

ných tarasech více zem nahromadilo, ervená se v hustých záhonech Geranium sanguineum, a ua

takových místech spatuje se též ozdoba kvteny Pražské, Iris bohemica, jakož i Centaurea montana.

Od silnice až k temenu skály vystupuje Heseda lutea a luteola
,

jakož i Salvia verticillata a pra-

tensis, porznu pak zdobí jednotlivá místa Oxytropís pillosa, jedna z pedvoje jižnjší Flory.

Mineme shoený lom a velikolepou skálu zelenokamenn z ásti z miskovitých koulí slože-

ného, v jehož rokli Biscutella laevigata, Cytisus blQorus a Asparagus se pozoruje, vstoupíme do

Malé Chuchle, v ovocném háji ukryté. Z obezdné studánky prýští se zde pramen erstvé studené

vody
, Jíž se v koupelích používá, a nad lázeským hostincem vyzdvihuje se háj ku parku podobný,

na jehož konci nad kolmon zelenokameiinou skálou již z daleka obnovený kostelík se blá. Jižní

strana a dolejší kraj lesnaté strán jest pokryt vinohradem. Strá tato skládá se v hoejší polovici

ze zelenokamenn, v dolejší ale z vrstev bidlinatých vápnem promíchaných, z vtší pak ásti jest

potažena úroduou prstí. Rostlinstvo jest zde nad míru bujné. Stromoví obsahuje hlavn oba naše
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duby, Quercus robnr a pedunculala, pak Carpliius Belulus, jehož kee se stídají s Corylns Avellaua,

Evonymus europaeus
;
podle cest bujni Prunns spinosa a Crataegus oxyacautha, též Sorbus, Cornus a

Ligustrum nechybí ; na temen konen roste Belula pubescens. Kolmé kraje cest a chodník neson

krásný povlak mech, jako Muium undulatum, Catharinella undulata, Polylrichum a všeliké Hypuura ;

nkteré Juugermanie potahují staré kmeny strom. Na stružce, která vede pramen ze studánky dol
do vesnice, tvoi Gymnomytriura piugue pkné zelené povlaky, jež vápuo z vody se usazující sice

potahuje, ale dalši zrst pedce nezabrauje. Na tch samých místech objevují se hosté povlaky

vláknité asy Chroolepus umbrinus. Na ouboích vedle cest vyvinul se bujný trávník, v némž se

ubytovalo mnohé nžné kvítko. Poa nemoralis , Aiithoxanthum udoratum a jiné trávy tvoi hlavní

ást drnu, Luzula albida objevuje se v jednotlivých tlupách podle ke. Na zemi vystupuje Ajnua ge-

nevensis a vedle uí Lysimachia nemorum. Nejkrásnjší ozdobu kvteny tvoi ale Silene uutans, jejíž

bílé kvítky z trávníku k cest se kloní, též Lychnis viscaria vesele vystupuje v zeleném háji ; zde

onde potkáme se s nžnou Cephalanlhera pallens, s jednou z lesních Orchideí. Pod kei bujni

všude Orobns uiger a prosaické Hieraliura aureum, pilosella, stoloniferum staví se vedle ozdobnjší

Silene nntaus, v jejímž sousedství pichlavá Genista germanica zárove s útlým Majanthemum bifo-

lium vidmo barevné jarní kvteny dovršuje. Mezi tím vyzdvihuje Galium sylvaticum své tenouuké

tílko, an v nejbližším sousedství tuný cizopásek Orobauche Galii a rubens svou tlnatosti prozra-

zuje, že na útraty dobrých iíáv jiných bylin tyje.

Tím jsme ukonili procházku. Kozkoáná vyhlídka od kostela baví nás ješt po njaký as,

naež pi soumraku teplého veera a pi temném zvuku vzdálené bouky dom se vracíme. Poznali

jsme na procházce léto ráz rozliného rostlinstva, picestniho, polního, luního, skalního a hajního,

poznali jsme tž jeden z nejzajímavjších prez skalních. Neveliké pemýšleni ukáže nám od-

vislost rostlinstva od pdy, od podoby její, od vláhy, tepla a svtla; vyskoumání tchto pomr a

vzájemnosti jejich náleži k nejzábavnjším pedmtm, kteréž i malá krajina píteli pírody po-

skytovati mže. Julius Sax.

Návští O pírodovdecký cil knihách.

Fauna ili avirena eská. I. Popsáni ssavc, pták, plaz, ohMvelnikú a ryb všech,

jení zemi eskou ohýtají. V názorném seznáni památnosti rlasli pi vycházkách a se~

stavováni pírodních sbírek od Karla Amertinga, V Praze 1852. Tisk Bedicha

Rohlíka, v Karlov ulici . 188.

Knížku tuto, duchapln a spolu co nejpilnji sepsanou, schvalujeme každému, kdo se chce

seznámiti s vlast eskou, zvlášt pak uilelum na eských školách. Jest to dosavad nejúplnjší se-

znam a spolu výborný popis všech obratlovc eských, jimžto vážený pan spisovatel, o eský píro-

dopis velezasloužily, adu svých zásluh nemálo zvtšil. Doufáme, že druhý díl, který nižší zvíata

obsahovati má, též brzo vyjde. V dílu tomto upozorujeme pede vším na zvláštní, hluboce promyšlené

rozdlení zvíat dle živl, v nichž hlavn obývají, a kteréž jim pak urité znaky vtiskují. Pi jeduo-

stranosti soustav jest takové uspoádání píjemným vodítkem v adách živolšstva a dalo by se

ho s velikým prospchem, zvlášt v nižších školách použíti.

Neroslopis pro nižší gymnasia a reální školy. Od Dr. Jos. Peírky.

Kniha tato, od vys. ministerstva vyuováni schválená
,

jest dle soustavy Molesovy sestavena

a vyznamenává se, jakož i ostatní pírodopisné práce p. spisovatele, jasným slohem. Prvni díl obsa-

huje jádro terminologie, urit a strun podané, druhý díl vypisuje nejdležitjší nerosty, zvlášt

s ohledem na praktický život. Co knize zvláštní ceny dodává, jsou- sít hlatipisué, na šesti ta-

bulkách sestavené, dle nichž se snadným zpsobem z lepenky všechny jednoduché hlati a nkteré

jednoduché spojky shotoviti dají.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Kai'lov ulici . 188 v Praze.
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Kukaka.
Kukaka ili žežulka jest plák tajemný, vštící, jako uarovaný duch háje. V

nesíslných písních opvá se, když na jaro z jihu k nám pichází. Hospodá se jí ptá

na úrodu, dvata na vdavky, starci na délku živobytí, matky na poet dtí. Se stromu

do pole, z pole do háje zvlášt na buky poletuje, provolávajíc neustále své: ku ku!

ku ku ! a každému neúnavn odpovídá.

Domácí život žežulky jest mezi všemi ptáky nejdivnjší. Jak lid se domýšlí,

jest kukaka bez samce, ale pedce jedno vejce snese, když pnici v zahrad aneb ko-

nopásku na stodole vejce vypije a své do hnízda tchto pvc vloží ;
po nkolika le-

tech stane se prý ostížem a v dravého samce se promní. Vysedí -li pnice neb kono-

pásek žežulí vejce a vykrmí-li ptáe co nejpilnji, toto prý dobrého konipáska nebo pnici

za všecku jemu prokázanou službu nevdn naposled pohltí a sežere. Tak lid vbec o ku-

kace smýšlí. Takový podivný pták jest vru hoden, abychom život jeho blíže vypátrali.

Kukaka (Cuculus Canorus) jest pták tak veliký jako hrdlika, ale zobák má

hlaíounký, mírn zahnutý, nohy krátké s drápy na kraji ostrými. Zevnitní prst obra-

cuje se libovoln ku pedu a do zadu, jest tak nazvaným vratiprstem. Délka tla i s

ocasem obnáší 14 palc, z ehož ocas asi poloviku zaujímá; barva jest popelavá, jen

bicho bílé, na pi tmav vlnité, ocas ernavý, bíle kropenatý, nohy žluté. Svou stih-

lou podobou a skvrnitým bichem upomíná kukaka na jestába, proež se tento u lidu

za promnnou kukaku považuje.

Dle podoby noh pipoítává se kukaka k lezcm, vlastn tvoí ale pechod od

lezc k dravcm, což i tím se potvrzuje, že mimo hmyz také malé ptáky žere.

Již záhy z jara, v dubnu k nám pichází a zaleluje až do nejsevernjších zemí,

prozrazujíc svj píchod neustálým kukáním. Však jenom samec kuká, samice kváká.

Každý párek vyvolí si své zvláštní stanovišt na blízku háje nebo lesa, a netrpí ve

svém okolí na hodinu nebo pl hodiny cesty žádné jiné kukaky. Ukryt lítá se stromu

na strom, sbírajíc hmyz, zvlášt housenky, jejichž pichlavé chloupky do žaludku se jí

zarážejí, tak že se tento nkdy jako hustými chlupy zarostlý býti zdá. Kukaka ne-

leze ale po kmenech, jako jiní lezci, nýbrž sedá na vtve, nebo zapadává do pole.

V máji páí se kukaky na temenu vysokých strom, a z poátku ervna až do pro-

stedka ervence klade samice každý týden jedno vajíko, ale nikoliv do svého vlast-

15
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ního hnízda, nebot toho nemá, ni^brž do hnízda malých pvc: konipáska, ervenky,

slavíka, ba i slKzlika.

Sama sebou namítá se otázka, pro kukaka sama nad svými vejci nesedí. Odpovd

spoívá práv v tom, co bylo podotknuto, totiž, že neklade vejce v jedné dob, jako

jiní pláci, nýbrž as od asu, tak že by pro každé vejce zvláštní hnízdo vystavti mu-

sila. Ale jak pozná kukaka hnízda svých dobrých chv, jak pozná, že se též jako

ona sama hmyzem živí? Jak mže sviti svá vajéka tak rozliným hnízdm, teplým

a studeným, suchým a vlhkým? Nebot hnízdo šedého konipáska jest spleteno ze suché

trávy a nkolika koských neb kravských chlup, lehounké, prdušné, otevené, tak že

každý vánek a každá zima je pronikne; hnízdo stízlika ale jest ztuha spleteno z mechu,

trávy a listí, u vnit jest jako vyšito vlnou a peím, na hoe pokrylo a kolkolem chrá-

nno, lak že ani vtíku vniknouti nemže. V takovém hnízdeku musí býti v horkém

ervnu nesnesitelné parno. A jak jiné jest zase hnízdo žlutého konipáska, který na

vlhké pd u rybníka nebo potoka malou jamku si vyhrabe a nkolik stébel trávy do

ní položí. A pedce ve všech tchto okolnostech vyvine se kukaka dobe a zdrav.

Jaký jest to pták, který zmládí tak necitelný jest pro zimu a teplo, sucho a vlhko,

kdežto pozdji vyvinut a dosplý pedce zimy a vlhka se chrání ! Zde máme ped

sebou hádanku, která lak snadno rozluštiti se nedá. Ješt podivnjší jest kladení va-

jec samých. Kukaka jest píliš veliký pták, než aby na útlá hnízda sob sednouti a

tam vajíka položiti mohla, nebot tím by se hnízdo snadno porušilo. Mimo to jest n-
které hnízdo, jako n. p. u stízlíka, kolkolem uzaveno. Nezbývá tedy kukace nic,

nežli vajíko své na suché místo položiti , do zobáku vzíti a do nkterého hnízda

pustiti. Rozumí se samo sebou, že vejce kukaky musí býti malé, aby se do hnízdeek

útlých vešlo, a v skutku není vtší nežli vajíko konipáska. Mohlo by se také mysliti,

že pvci, kteréž kukaka svým vejcem chce poctili, neádi tomu jsou a se brání. Ale

zrovna naopak. Ptákové lito radostn oblélají kukaku a mají patrné potšení z lé

cti, která se jim proukazuje, akoliv lim vlastní rodina jejich se zmaí. Za jednu ku-

kaku zahyne obyejn pl i šest pvc. Kukaka totiž položí své vejce k ostatním v

hnízd, a malí pslounkové vysedí je všechna zárove. Vlastní dti pvc zstávají

ale dle své pirozenosti malí, mladá kukaka rychle roste a zaujme brzo takka celé

hnízdo. Z takového vydaeného velikého dítte mají nyní rodiové náramnou radost,

ím více kií, lim více mu snášejí potravy, lak že sotva staí ; na ubohé vlastní dli

se zapomíná, kikloun jim také všechnu potravu od zobáku lapá, a konen, když je

ponkud vlší, i z hnízda je vyhodí, lak že bídn zahynouti musí. A i polom, když

se kukaka dokonale vylíhne a z hnízda vyletí, nemohou dobrosrdení pstitelov ani

na druhé hnízdní pomysliti, nebot s nepochopitelnou náklonností poletují i pak za svým

velikým vychovancem a krmí ho ješt velmi dlouho. Ba i jiní ptáci se ho ujímají a

mohou ho takka potravou zanésti. Jak mile totiž dosplá kukaka z hnízda vylítne

a k, p. na sousední dub si sedne, vydá ze sebe hlas zvláštní a zvuný, a všickni malí

ptákové z celého okolí se slítnou, ernohlávek, sedmihlásek, stízlíek", konipásek a

jiných více, a pinášejí ze všech kout housenky a ervíky. Nejdéle vytrvají v tom

vlastní pstounové, až konen jest kukaka píliš veliká a sama o sebe se starati

pone. V dob této mže se ovšem státi, že kukaka, majíc veliký zobák, pvci kr-

mivému náhodou i hlavu polapí, když jí potravu pináší, a z toho mohla by pak po-

vést o nevdnosti kukaky povstali.
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V každém zpsobu jest ale náklonnost malých hmyzožravých pvc k veliké ku-

kace velmi pamtihodná, aíkoliv ne docela bez píkladu u jiných rod ptactva.

Dobrý jeden pozorovatel pírody') vypravuje o mladé konopce, kterou chytil, ale

již píliš velikou aby se od lidí krmiti dala, a píliš mladou aby si sama potravu brala.

Vzal si s ní práci celého pldne, a když docela nic pijmouti nechtla, posadil ji k staré

konopce, dobré to zpévkyni, kterou již více nežli rok ml a za oknem v kleci držel.

Myslil sob : uvidí-li mlád, jak stará žere, dá se snad také do potravy a bude starou

následovati. Ale mlád bylo ješt píliš neobratné, nedotklo se potravy, nýbrž otvíralo jenom

zobák a pohybovalo prosebn kídloma, naež hned stará konopka nad mládtem se sli-

tovala, jakožto své vlastní dít je pijala a vychovala.

Jindy mu pinesli šedivou pnici (Sylvia cinerea) s temi mladými, jež pak stará v

kleci krmila. Druhého dne pidali se do klece dvá již dosplí slavíci, jichž se pnice

také hned ujala a je krmila. Nkolik dní na to položilo se do klece ješt hnízdo s

nkolika malými erváky (Sylvia curucca) a hnízdo s pti ernohlávky (Sylvia atrica-

pilla), a všech tchto pták ujmula se starostlivá pnice a krmila je piln a vrn.
Neustále mla plný zobák mraveních vajíek a byla brzo v tom, brzo v onom kout

veliké klece, kde se jenom hladové hrdélko otevelo. Ba ješl více. Také jedna z

dosplejších mladých pnic zaala brzo své mladší bratíky krmiti, zpoátku sice jako

hrav a ponkud nejapn, ale pedce vytrvale, jako povzbuzena píkladem výborné své

matky, Vru zdá se, jakoby všechno toto ptactvo žilo v ušlechtilém pobratimství, p-
vabné laskavosti pud pozoruje se v celém jejich poínání. Hle, jdme a ume se z toho.

Ale nejenom v zajetí i v svobodném hnízd na strom pozorují se podobné

úkazy. Podotknutý pítel pírody chytil jednou dva malinké stízlíky, kteí bezpo-

chyby nedávno z hnízda byli vylítli, ncbof sedli na vtvi kee se sedmi bratími a

dali se od starých krmiti. Vzal jsem , vypravuje dále, milé dva ptáky do hedvábného

šátku a vracel jsem se s nimi dom. Chtje však si ve chládku stromu odpoinouti,

rozevel jsem šátek , a tu na neštstí utekli mi oba ptákové a zmizeli v koví, tak že

jsem se nadarmo po nich pídil. Tetího dne po tom pijdu náhodou na to samé místo,

a slyše tam vábící hlas ervenky ohlížím se po jejím hnízd a najdu je skuten po

njakém hledání. Jak veliké ale bylo moje podivení, když jsem v hnízd, mimo n-
kolik skoro dosplých ervenek, také oba své stízlíky spatil, kteí se tam pohodln

byli uhostili a od staré ervenky krmiti dali. Nález tento velice m potšil. Ponvadž

jste tak moudí, pomyslil jsem sob, a lak dobe o sebe se starati umíte, nechci vám

radost kaziti, a nechal jsem je tedy pokojn v hostinném hnízd.

Tyto a podobné výjevy palm poukazují na všeobecnou zákonnitost ve výživ

opeených pvc lesních. Tvoíf oni zajisté jedinou rodinu, a vzájemná láska a pod-

pora je sbratuje v jedinou ele. Tof jest práv to , co se mže nazývali úkazem

všude - pítomnosti a dobrotivosti božské, která všude se jeví a již v malém ptáku

naznauje to, co v ušlechtilém lovku k nejkrásnjšímu kvtu vyvinouti se ^lže.

Viz ty divné tvorstva svitky!

1 v tichém snu dokola

Vše do nejvnitrnjší nitky

Bdí a ve a plápolá. (Rie stolislá.)

•) Joh. Peter Eckcrinanns Gesjírache mlt Góthe 3. dil 1848.



228''

O z r s t u bylin.

Od Julia Sasa.

U.

O nkterých houbách : 1. Hormiscium vini. Kvasnice.

3. Penicillium glaucum. Plíse.

3. Amanita muscaria. Muchomrka.

4. Tuber melanosporum. Homolika, tartofle.

1. Kvasnice. V jednom z pedešlých lánk, v rozmluvách o zrstu bylin,

vynasnažil jsem se, uvésti tenáe na slanovišt, odkud by jednotlivé okresy vdeckého

rostlinosloví pehlédnouti mohl, aniž se sám dlouho v okresech samých procházeti nemusil.

Úloha naše, pojmouti rostliny v povstávání jejich a stopovati promny, jimž v bhu svého

zrstu podléhají, nedá se lépe vyplniti, le na cest, na kterou ped nkolika desíti-

letími ukázal geniální Oken, totiž pokraovati od jednoduchého k složenému a výklad

tohoto stavti na výklad úkaz jednoduchých.

V oboru rostlinstva podává nám pede vším bohatá tída hub dostatených pí-

klad, na nichž výjevy zrstu v nejjednodušším zpsobu pozorovati mžeme; nebot

ústrojí nkterých hub jest tak jednoduché, že z nieho jiného se neskládá, le z jediné

buky. V ohledu tom uvádíme kvasnice piva a vína. Ona kalná látka, která se z

kvasících se tekutin vytvouje a kvasnicemi nazývá, skládá se totiž z nesíslného množství

malých hub, povstávajících a rozmnožujících se v tekutin. V rostlinosloví nazývá se

tato kvasní houba Hormiscium.

Pvod tchto hub jest následující

:

Postaví-li se vytlaená šfáva vinných hrozn, nebo odvar sladu, nebo šfávnalá

látka ovocní z jablek, hrušek atd. na teplé místo, pone taková tekutina se kvasiti,

totiž v líh a uhlinatku se rozkládati. Již v nevykvašené šfáv vinné pozorují se po-

mocí velmi silného drobnohledu jednotlivá pemalinká zrníka, která patrn pocházejí z

obsahu bunk vinných hrozn. Snad si zpomene tená na ona zrníka, o nichž jsme

v pedešlém lánku vyložili, že se nalézají ve všech bukách rostlin a že se vyznamenávají

dusíkem (Tab. 7. Fig. 4. a). Tato tak nazvaná proteinová zrníka zdají se to býti, z

nichžto v kvasící se vinné šfáv kvasné houby povstávají. Prmr tchto zrníek obnáší

'/3000
—

*/iono árky, proež urité pozorování jich velmi nesnadné jest. Tato zrníka

pak zvtšují se pede vším a obdržují u vnit malou prohlube, která ale není vzduchem,

nýbrž dusíkovou tekutinou naplnna. Tato dutinka roste, až se konen zrníko v malý

mcliýek promní. Tento mchýek ili tato pvodní buka jest práv kvasná houba,

která se jen až k jisté míe, totiž až k '/go
— '/„g^ árky zvtšuje. (Tab. 10. Fig. 1. a).

Mchýek sám jest irý, totiž bez barvy, a skládá se z látky docela stejné s klova-

tinou Gummi arabicum
;

jeho obsah ale jest tekutina na dusík bohatá. Tím jest tvo-

ení jednoduché kvasné houby ukoneno. Ale houba nezstane na tomto stupni státi,

nýbrž rozmnožuje se neustále, tak že za nkolik duí nesmírný poet potomstva, mnoho
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milion podobných hub se vytvoí a zpónenáhla tekutinu vyplní. Rozmnožování toto

jest skoro ješt jednodušší nežli pvod hub tch. Dosáhla-li buka své dostatené ve-

hkosti, neroste více, nýbrž na kraji jejím vyvine se malý hrbek (Tab. 10. Fig-. 1. 6^.

Tento hrbek roste, brzo se v ném objeví také dutina a konen souvisí jenom úzkým

krkem s matení bukou Cc dj. Naposled odlouí se od matky docela a vytvouje opt

sám nové buky tím samým zpsobem, jakým byl povstal. Poznáváme z toho , že

kvasná houba není nic jiného, nežli buka rostlinná a sice velmi jednoduchá, a že

se rozmnožuje pouze dlením své vlastní látky, jak jsme to již díve všeobecn po-

dotkli. V dlení tomto jeví se jenom ta zvláštní okolnost, že buka se naped v pro-

stedku nevtáhne, nýbrž že na svém kraji novou buku vyžene. Takový zpsob roz-

množování pozoruje se u hub vbec nejhojnji.

Pvod kvasných hub podává nám poulivý píklad, jak úzce souvisí zrst bylin

s chemickými a fysikalními pohyby. Nebot kvašení, totiž rozpadávání se sladké teku-

tiny v líh a uhlinatku, jest pochod chemický, který se jakožto výsledek životní in-

nosti kvasných hub považovali mže. Víme již z pedešlého lánku, že tekutiny skrz

blány bunné pronikají. Roste-li mnoho takových hub v jisté tekutin, vtahuje se

tedy mnoho látky do nich, a mnoho vyluuje se zase ven. S tím jest ale pohybování

spojeno, a to práv dle domnnky Liebigovy má za následek rozpadnutí se sladké

látky, totiž cukru, v líh a uhlinatku, kteréž ob v slouení cukru obsaženy jsou.

Nechf si tato domnnka jest pravdivá nebo nepravdivá, vždy ukazuje nám kvašení

svými výsledky, že chemický pohyb v úzkém spojení jest se životem rostlinné buky.

2. Plíse. Zrovna tak, jako život hub kvasných ve spojení jest s kvašením,

jest život plísn a trouchu ve spojení s podobnými luebnými pochody. Rozpadávají-li

se totiž mrtvoly rostlin a zvíat na vlhkých místech v jednodušší sloueniny, a pistu-

puje-li povtím dostatené množství kyslíku, zkrátka hniji-li organická tla, vyvine se

na nich celý nový svt rostlinstva, kteréž od jakživa lovka smutn, melancholicky do-

jímá, nebot plíse jest pirozený prvodce smrti.

Jakkoliv ale plesnivina pouhému oku nepatrná se býti zdá, pekvapí rozmanitost

forem jejich predce každého, kdo ponejprve drobnohledem ji skoumá. Každá hnijící

rostlina, každá shnilá živoišní látka má své zvláštní plísn. Ve shnilém oechu podobá

se k zapíchaným špendlíkm, na shnilém mase k malým kloboukovým houbám, na listech

a bramborách k malým palmám. Ze spletených vláken vystupují malé kmeny na hoe

podivn rozvtvené, a pedstavují jako les hustý. Barva této plísn padá z bélava do

zelena a rostlinopisci ji ustanovují pod jménem Penicillium glaucum.

Stopujmež vyvinutí tohoto druhu plísn.

Seménko Penicillia (o pvodu jeho promluvíme pozdji) pedstavuje malinkou

buku, která teprva pi 400ném zvtšení co jednoduchý mchýek se objeví ; mchýek
tento jest bez barvy, má ale krásný lesk (Tab. 10. Fig. 2. a> První promna, která

se na této buce pozoruje, záleží v tom, že se píní stnou na dv buky rozdlí

(Fig. 2. b). Ob tyto buky dlí se opt (2. c d}, buky se prodlužují a jednotlivé se

i rozvtvují (2. e více zvtšené v 3.), až se konen objeví soustava spletených vláken,

z nichžto každé z ady bunk se skládá. Ponvadž ale vždy mnoho bunk spolen

se klíí, povstane hustá plst vláken, která se u všech plísní Mykehon, podhoubí, na-

zývá (Tab. 10. Fig. 4. a a). Na nkterých místech vyzdvihuje se z toho podhoubí
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vtviíka (Fig. 4. 6;, jejíž buky drobnozrný obsah mají. NCkde ie pozoruje na loinlo

zrnitém obsahu zvláštní proudní, což i u vyšších rostlin ilý život znamená.

Nejhoejší buíika vysílá ze sebe celé veteno vtviek, na nichž se tak nazvané

spory cíli v^trusy tvoí (Fig. 4. c c). Tyto výtrusy povstávají pouze tím, že se kone-

ek vtve píní stnou oddh' a v buku promní ; takových bunk sedí obyejn celé

rady za sebou a pedstavují nžné etízky, jimiž se útlý kmen plísn ukonuje. Vý-
trusy odpadávají zponenáhla , ale ponvadž blánka jejich jest lepkavá, pivšují se

odpadlé výtrusy na kmen, kterýž pak nkdy celý takovými výtrusy pokryt bývá. Oby-

ejn odpadává ale celý etízek výtrus, vypluje mezery v podhoubí a mní se v novou

plíse. S ohledem na pozdjší výklad podotýkám ješt, že se kmeny nazývají Hyphae,

(4. 6 b), vtviky ale, na nichž výtrusy povstávají, Hymenium (4. c c). Všeobecné

souhlasí každá plíse s vyloženým Penicilllum glaucum, akoliv jednoduché ústroji

její nejrozmanitjší úchylky pipouští. Tak k. p. nemají výtrusy u rodu Botrytis (Fig. 5.)

podobu etízku, nýbrž na každé vtvi nahromnJují se jako hrozen, u rodu Helmintho-

phora (Fig. 6.) nejsou výtrusy jednoduchými bukami, nýbrž skládají se ze ty stla-

ených bunk. Také panuje v rozvtveni kmenu nejvtší rozmanitost; u rodu Verti-

cillium (Fig. 7.) nápodobuje kmen naše sosny, u rodu Acophora (Fig. 8.) jest kmen

docela jednoduchý, na konci mchýkem ukonený, v nmž se výtrusy vyvinují.

Ale již z toho pozná každý, že všechny tyto plísn dle jednoho vzoru stvoeny

jsou, totiž že se skládnjí z jednoduchých akoliv rozvtvených bunk, které zpoátku

spletené podhoubí (Mykelion), pak kolmé kmeny (Hyphae), a konen ady nebo m-
chýky s bukami pedstavují (Hymenium). Dle tohoto ústrojí nazývají se všechny tyto

rostliny vláknité houby, Hyphomyketes (ze slova Hypha a Mykes — houba).

3. Muchomrka. Plísn a kvasné houby jsou tak malé, že obyejn ujdou

zraku pozorovatele a hlavn jenom drobnohledným skoumáním poznati se dají. Pravé

ili kloboukovité houby, ku kterým se nyní obrátíme, bijí svou živou barvou nebo zvláštní

podobou mnohem více do oí, a byly pro lo jakož i pro své užitené a škodlivé vlast-

nosti (jedlé a jedovaté houby), pro své zvláštní luební slouení mnohonásobn pedmtem
bedlivého pozorování. Tež malba, ano i básnictví zmocuje se tchto výrstk temných

les. Houby nám podávají zajímavý piklad vzájemnosti pírodní; samy totiž povstávají jenom

na místech, kde jiné ústrojué látky se ruší, poskytují pak potravu mnohému brouku a hmyzu,

jímžto se veselé ptactvo živí, až i toto život svj dokoná a opt houbám pvod dá.

Jakkoliv se klobouková houba dle pouhého pohledu od plísn rozeznává, není

pedce od léto k oné tak veliký skok. Nebot jako jsme vidli, že plíse ve svých

prvných poátcích s kvasnicemi souhlasí, tak si mžeme k. p. muchomrku (Amanita

muscaria) pedstaviti jakožto soujem nesíslného množství rozvtvených vláken ples-

nivý. Ale pojem tento, založený na výsledku drobnohledného skoumání, objeví se jasn

teprva tenkráte, když poznáme celý zevnitek složeného tohoto celku. Chceme tedy

nejdíve toho si povšimnouti, co se na muchomrce pouhým okem pozorovati dá.

Houba lato skládá se podstatn z dvou díl. První ást jest ten ili hloubek

(Tab. II. Fig. 9. b), jehož dolejší ást (Fig. 9. c) hlíznat jest vypouchlá a v zemi

ukryta. Na tom míst, kde hloubek na hlíznaté ásti sedí, objevuje se vnec nepravi-

delných šupin a útržk (9. gj. Na hoejší ásti hloubku visí bílá, velmi jemná blána

(9. e), která se pi malém dotknuti již trhá. Na temen hloubku, asi 6—8 palc vy-

sokého, spoívá tak nazvaný klobouk (9. aj, druhá to ást houby, tak že se celá k
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rozevenému deštníku podobá. Klobouk jest na povrchu potažen hladkou, krásn er-

íienou kžikou s jednotlivými bílými bradavicemi (9. f). Na dolejší stran klobouku

pozoruje se množství lístk (9. d^, od hloubku paprskovit ke kraji klobouku se rozbí-

hajících, K bližšímu poznání tchto list mžeme houbu kolmo rozíznouti. Popis tento

potahuje se ale jenom na houbu dokonalou, vyrostlou. Jdeme-li ale na místa, kde

houby celn pohromad rostou, a odhrabeme-Ii zem kolem nich, najdeme jednotlivé

kulaté hlízy, které pii rozlomení ukazují, že v jemné blánce mladá houba jest zaoba-

lena. Práv tyto mladé houby vysvtlují pozdjší podobu vyrostlé houby. Když totiž

z výtrusu nové houby klíeli se poíínaji, vyvine se nejdíve množství nepravideln sple-

tených vláken (11. a}, zrovna jako pi klíeni plísn, jenom že zde podhoubí (Myke-

lion) mnohem vtší jest, nežli u plísn.

U vnit tohoto podhoubí vyvinuje se nová houba, roztahujíc je, tak že konen
jako tenký mchý celou houbu zavírá (11. b^. Když pak pozdji hloubek ili ten se

vyzdvihuje a klobouk se rozevírá (Fig-. 10.), roztrhne se jemná blánka mchýku a jed-

notlivé útržky zstanou jak dole u hlíznatého konce, tak i na lepkavé blán klobouku

vzet, kteréž poslední uschnuvše deštm se spláknou. Dokavad jest houba obejmuta

podhoubím, jest hloubek velmi krátký a klobouk velmi vypouchlý, od jehož kraje pak táhne'

se kolkolem blánka až k hloubku (10. e) ; když se klobouk ješt více šií, odloupne se

lato blánka také od klobouku a zstane na hloubku viseti (9. ej. Zevnitní blanitá látka,

která v mládí celou houbu zavírá a z prvních spletených vláken se tvoí, jmenuje se v

rostlinopisu závoj obecný (velm universale), druhá blánka msící na hloubku jmenuje

se závoj zvláštní (velm partiale).

Nyní když jsme muchomrku dle zevnitní její podoby poznali, bude mnohému

snad podivno, že lato velmi rozmanit ustrojená a asto až na jeden sti'evíc vysoká

rostlina pedce s drobnohlednými plísnmi píbuzná býti má. A pedce jest tomu lak.

Odrízneme-li tenounký prhledný lístek z hloubku a položíme-li jej pod drobnohled,

shledáme, že se skládá ze samých podlouhlých bunk, které vzájemn na svých koncích

tak jsou spojeny, že pedstavují lánkovitá vlákna. Na boku ale nejsou tyto buky
spolu spojeny, nýbrž volny, a zanechávají tak mezi sebou prostory, v nichž se vzduch

nachází (Fig. 13). Jenom nkterá bunná vlákna jsou tlustší, rozvtvují se a nesou

na koncích vtviek nadmuté hlaviky. Proízneme-li hloubek muchomrky dle délky

a rozechráme-li vlákna tenkou jehlou, pesvdíme se snadno, že není nic jiného, nežli

svazek vláken, z nichžlo každé má vlastnosti Hyphy. Prez klobouku pesvdí nás

taktéž, že látka jeho se skládá ze samých vláken, a sice tenších nežli v hloubku, které

od prostedku ke kraji zabíhají, rozmanit se rozvtvují a splétají. ást tchto vláken

ohýbá se dol a tvoí list pod kloboukem, na jehož stranách semenní buky ili výtrusy

vyrážejí. Buky tchto vláken zkracují a okulacují se (12. a 6), jen poslední prodlu-

žuji se opt a vyhánjí na konci (11. c d /) malé buky, které se konen ve výtrusy

promní a z malého vlákna, na nmž upevnny jsou, odpadnou, aby se z nich opt
nové houby vytvoily.

Má-li tená podobu plísn ješt v živé pamti, nebude mu obtížné, složitou bu-

dovu muchomrky s plísní porovnati a podobnost mezi obma poznati. Podržme k tomu

úelu jenom jedno vlákno houby v pamti ; toto vlákno pedstavuje nám kmen ili

Hyphu plísn, rozvtvení jeho nahoe v klobouce pedstavuje konené vtve Hyphy ili

Hymenium, na nmž se zde u houby v listech, jako u plísn na vtvi, výtrusy tvoí.
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Piložený devoez (ob. i.) pedstavuje ideální prez houby s

(Obr. 1.)
vláknem stoliráte zvtšeným. Pedstavíme-li

si nyní, že houba z celého svazku takových

vláken se skládá, obdržíme pravé pontí o

její budov. Že ostatn tento výklad není

pouhá drobnohledem namáhav dobytá smy-

šlenka, dokazuji jednotlivé rody hub, k. p.

Hypochnus a Dakryomykes , v nichžto se je-

dnotlivá vlákna na celém svém bhu sledo-

vati a od ostatních oddliti dají, jak to pi-

ložený výkres (obraz 2.) rodu Hypochnus

dosvduje.

Kloboukové houby mají s nkterými ji-

nými rody hub tu zvláštnost, že všechny je-

jich semenní buky ili výtrusy, jimiž se bu-

nná vlákna ukonují, na uritých místech

se objevuji, u muchomrky na lupenech pod

kloboukem, na houb zapalovací (Poliporus ignarius), která asto na vrbách roste, v

malých dírkách na dolejší stran.

Ponvadž pak ást plodonosná Hymenium se nazývá a u tchto hub zvlášt vy-

vinuta jest, nazývá se celý ád tchto hub : Hymenomyketes. Podotknul jsem práv

výjev, který musí býti vyložen, ekl jsem totiž, že kloboukové houby své výtrusy vždy

na uritých místech mají. Mohl by nkdo namítnouti, pro nevyrážejí výtrusy na roz-

liných místech, jedny dole, druhé na hloubku, jiné na klobouku atd. Námitka tato zdá

se býti sice nesnadná k vysvtlení, ale v porovnání s plísnmi mžeme ji pedce

objasniti.

Poznali jsme již ped tím, že plíse celou adu bunk vytvoiti musí, díve nežli

výtrusy se vyvinouti mohou ; ze spleteného podhoubí musí díve vyrsti kmen a na nm
vtve, pak teprva objeví se semenní buky. Zrovna tak jest to také u kloboukových

hub, které, jak jsme vidli, nic jiného nejsou, nežli svazek plísovitých vláken. Díve

se musí vytvoiti vlákna, a na nich teprva rozvtvená lálka klobouku s plodonosnými

lupeny. V stejném prezu nalézají se tedy v houb stejné buky, v nestejném ne-

stejné. Tof jest práv zvláštnost nízkých tchto rostlin. Poznáme pozdji ješt jiné

rostliny, v nichž to jest docela jinak, totiž v každém prezu rozliné ústrojí, jako

n. p. ve strom, kterýž má na povrchu kru, pod ní lejí, pak devo a konen de.
První stopy rozlinosti mezi vnitkem a zevnitkem objevují se sice také již u mu-

chomrky, jako vbec nízké rostliny již stopy vyšší ústrojnosti v sob nesou. Nebof

v prezu na dolejší ásti hloubku poznáme, že zevnitní buky jsou vtší a plošší

nežli vnitní, ale lot jsou práv jenom stopy; v celku jest rozdíl mezi prezem sosny

a houby nápadný. Též jest rozdíl mezf barvou povrchu a vnitku, nebot klobouk jest

u muchomrky na povrchu krásn ervený, vnitek bílý. Píina toho leží patrn ve

svtle, jako u všech ostatních rostlin, jejichž kvty svou pestrou barvou nás baví. Jako

u tchto promní se i u hub potravní šáva na povrchu a objeví se pak co barvivo.

O potrav hub a o závislosti zrstu jejich od pdy, jest jako u vyšších rostlin,

málo s jistotou známo, akoliv zde pi jednoduchosti ústrojí pedce snadnjší náhled
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jest možný. Víme sice o všech rostlinách, že jenom v urité pd se daí, a zempis

rostiinásliý uvádí celé ády, které jenom na urité pd a v uritých okolnostech se

objevují, ale vyskoumání píin jest v tomto oliledu tím nesnadnjší, ím složitjší jest

ústrojí. U hub jsou výminky zrstu tak nápadné, že se skoro urit ustanoviti mže,

kde houby rsti budou. Tak vidíme houby kvasné povstávati vždy jenom v kvasících

se tekutinách, plíse na hnijících látkách, a mucliomrku na lesní písité pd , kde

opadalé tuhé listy sosen hnijí, když totiž naped teplým deštm ovlheny a pak silným

slunením teplem rozehátý byly, pi emž vždy dusík z hnijících látek se uvoluje.

A skuten chovají houby v sob pomrn více dusíku, nežli ostatní rostliny, proež

již také látka jejich k masité látce se podobá a pi hnití jako tyto nepíjemný zápach

vydává.

Muchomrka obsahuje v sob mimo to velmi jedovatou látku, muchomrkovinu

(Amanitium), a náleží k nejjedovatjším houbám. Ostatn rostou jedlé houby zrovna

vedle jedovatých, a potrava se tedy bezpochyby teprva luební inností v houb v jed

nebo v bezúhonnou látku promní. V Kamatce pipravuje se ale i z muchomrek

zvláštní nápoj opíjející.

Rychlý zrst hub jest velmi známý a vešel vbec v písloví lidu. Skuten vy-

razí celé zástupy hub po teplém dešti najednou a vyrostou za nkolik hodin k zname-

nité velikosti. Musí se ale na to pomysliti, že v mládí jsou pod zemí ukryty a tam

hlavn svj vývin obdržují, což delší as žádá, když pak dosplé buky šíiti se ponou,

vyžene se ovšem houba za krátko do výšky ze zem a podobá se, jakoby za nkolik

hodin byla vyrostla.

4. Ho moli ka ili tartofle. Nejpednjší místo mezi jedlými houbami

zaujímá ona podivná podzemní houba, která již ekm a ímanm co vzácná lahdka

známa byla. Jest to ona houba, kterou nazývá Theophrast hydrou, Plinius tubera sin-

cera, Veleslavína smrže, my tartofle anebo po Jihoslovanech homolika, Nmci pak TruíTel

(Tuber). Nemén jako labužníkovi, jest také rostlinopisci houba tato velezajímavá.

Nejvíce se jich rodí v jižní Evropn, zvlášt v jižní Francii a Piemontu, kdežto pod

zemí rostou a zvláštními k tomu vycvienými psy nebo prasaty v lese se vyhledávají a do

celé Evropy zasílají. Homolika roste 1 — 2 st. pod zemí a náleží ke skrovnému potu

tch rostlin, které docela beze všeho svtla se vyvinují a hlavn mezi houbami své zá-

stupce mají. Ostatn závisí zrst homoliky od rozliných okolností, nebof houby tyto

objevují se jenom na místech stinných lesnatých, kde panuje vápenná pda.

Proto se druhdy myslilo, že homoliky jsou cizopásné rostliny, které se štávou

stromových koen živí. Ale tomu není tak. Spíše zdají se homoliky povstávati ná-

sledkem hnití list, pod nimiž nejastji se objevují, což souhlasí ostatn i s pvodem
druhých hub. Staí ekové a ímané, jakož i rostlinopisci ješt pedešlého století,

domnívali se, že homoliky povstávají samy sebou bez semena, ale i tato domnnka není

dvodná; nebot jako u ostatních hub dají se u homoliky semenní buky drobnohledem vy-

najíli. Tím se však hned tvrditi nemže, že by homoliky také bez semen povstati ne-

mohly
; jsouf nyní píklady, že rostliny povstávají rozliným zpsobem, nejenom ze se-

men. Domnnka o samorostlém pvodu ústrojenc nedá se ostatn dle nynjšího stavu

vdy hrdé odbýti, tušení pedk našich není docela liché. Mžeme v lom ohledu po-

mysliti jenom na první pvod hub a rostlin, ly vru nepovstaly ze semen.
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Ponvadž ale o jiném pvodu, zvlášt u homoliky, nic jistého nevíme, obmezíme

se pouze na pvod jejich ze semenních bunk. —
Homolika s einými výtrusy (Tuber melanosporum) dosahuje v Itálii a jižní

Francii ku konci jeseni své zralosti ; v té dob se vyhrabuje a do obchodu pivádí.

Semena její, v ten as dokonale vyvinutá, skládají se jako semena ili výtrusy všech

ostatních hub z jediné buky, která ale mimo bunní blánku ješt zvláštní, pomrn
dosti tlustou, tmavou a malými ostny ozbrojenou kží pokryta jsou. Homoliky, které

v zemi zstanou, shnijí, rozplynou se a jenom výtrusy se zachovají, z kterých pak>

ovšem na tom samém míst, nové homoliky povstanou. To se ale nedje bezprostedn,

jak se druhdy myslilo, nýbrž zpoátku vyvine se z výtrusu množství velmi jemných vláken

složených z dlouhé ady bunk, jako u plísn, a v osnov tchto vláken, v zemi a mezi

kamením se vinoucích, povstávají tepna bhem lela zárodky homolik, podobných k

malým uzlíkm v pavuinotém Mykelion (Fig-. 15. a). Zárodky tyto rostou, a ku konci

listopadu jest homolika, zvící mírného bramboru, hotova. Pamtihodná jest ta okolnost,

že se homoliky pod zemi obyejn v kruhu uitrostlé nalézají, lak jak to u mnohých

hub na povrchu zem pozorujeme. Mnohému snad již byly pi procházkách v lese ná-

padné ony druhy hub, které zvlášt na mén navštvovaných stinných místech se pozo-

rují. Pvod tchto kruh dá se vysvtliti tím, že se výtrusy v píznivých okolnostech

kolem houby ro^.lrousí, tak že se druhého roku kolem odemelých zbytk jejich kruh

nového potomstva rozloží. Podobn jest to bezpochyby u homolik pod zemí. Vláknité

Mykelion rozlízá se kolem odcmelé homoliky do kola, a tím zpsobem povstane pak

pod zemí celý kruh tchto hub.

Homolik jest nkolik druh a dle toho i barva i velikost jejich rozliná. Homolika

erná (Tuber melanosporum), kterouž popisujeme, zvící bramboru, pedstavuje hlízu

okrouhlou, nepravidelnou, na povrchu jehlancovitými hrbky pokrytou , které dole tak

stlaeny jsou , že se na šestibokých hranách stýkají (15. b). erný povrch homoliky

obdržuje pkný pravidelný pohled. Na prezu objevuje ernosemenná homolika tmav

fialovou barvu, bílými žilkami mramorovanou (16. c). Druhdy se tyto žilky považovaly

za trubice, jimiž se sfáva záživná jako krev v žilách zvíecích pohybuje , ale to bylo

omylem ; nebof takových žil není nejenom u žádné houby, nýbrž vbec u žádné rost-

liny. Tyto žilky nalézají se již u velmi mladých homolik
,
jsou zpoátku jenom vzdu-

chem vyplnny
,

pozdji ale vrostou do nich okolní bunní vaky a vyplní je skoro do-

cela. Homolika skládá se totiž z té samé osnovy jako jiné houby, která svj pvod má

ve s|ilctených vláknech (mykelion) z výtrus se vyvinuvších. Jakým zpsobem se to u

homoliky stává, není známo, ale dosplá homolika objevuje ve svém ústrojí, že se to

v celku dlo jako u muchomrky a plísn. Tenounký odizek okazuje pod drobnohledem

vlákna z bunk složena (14.) jako u plísn, avšak mnohem více rozvtvená a spletená

nežli u muchomrky, akoliv i v tom krásná pravidelnost se jeví. Na povrchu totiž ob-

jímá homoliku zvláštního zpsobu kra, složená z nkulika vrstev dosti velikých bunk

(14. a a). Buky nejvnitrnjší vrstvy stávají se vždy menši.mi a delšími, až se konen
v dlouhá liinkovitá vlákna (14. bj promní. Celá vnitní strana kry jest takovými

spletenými vlákny odna (16. a.) Na jistých místech odvrátí se náhle svazek takových

vláken do vnitku (16. 6} , rozvtvuje se dále a vysílá výbžky na všechny strany; u

prosted mezi tmito rozvtvenými vlákny zstává ale volný prchod (16. c), kterýž

práv bílé žilky na fialovém dnu homoliky tvoí. Koneky rozvtvených vláken, které do
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tolioto prchodu zasahují, ukonují se bukou kyjovit nadmulou, tak že stna prchodu

kolkolem pokryla jest bukami, které kolmo na ní stojí a do vnitku prchodu zasahují.

Jiné vtviky bunných vláken nadýmají se na konci ve veliké okrouhlé vaky (14. d.),

v nichžto se semenní buky vyvinují. Vaky takových plodonosných vláken nazývají se

v rostlinopisu ascus. Tvoení výtrusu u homoliky jest tedy docela jiné, nežli u mucho-

mrky, kdežto na podkloboukových lupenech semenní buky na malých bukách po

tyech vyrstají. Tvoení výtrusu ve vaknalých bukách homoliky souvisí s nahroma-

dním potravní šfávy, v níž mnoho prhledných zrniek obsaženo jest (14. e). V zrnité

léto štáv ukáže se kulatá dutina, jako kapka iré tekutiny v kalném obsahu (14. a).

Pozdji odje se irá kapka tato jemnou blánkou a promní se tak ve volnou buku,

v níž se teprva semenní buky bezprostedn tvoí. V nov povstalé buce vyvine se

totiž zrníko , které se za krátko ve dv a pozdji optným dekním ve tyry zrnka

rozvrhne (14. /?). Každé z tchto ty zrnek promní se bezprostedn v semenní buku
(14. j"}, jejímžto zrstem matení buka se zruší, anaf se rozplyne nebo vyssaje, tak

že pak semenní buky bezprostedn ve vaku leží. Každá semenní buka vyplní se pi

dalším zrstu zrnitou tekutinou, v niž nkolik olejových kapek plyne, blánka bunná
odje se ješt druhou kžikou, na povrchu mnohými ostny opatenou. U jiných druh

homolik jest poet semenních bunk, jakož i tvar jejich jiný, ale pvod ten samý.

Dle toho všeho vysvilá, že ústrojí homoliky jest jiné, nežli ústrojí muchomrky,

ale sama sebou naskytuje se nám pedce podobnost mezi obma tmito houbami. Ne-

bol jak jedna tak i druhá skládá se z bunných vláken, které u muchomrky od hloub-

ku až do lupen klobouku, u homoliky od kry až ke dutým prchodm stopovati ^m-

žeme. Také zde nalézáme v podstat ten samý vzor ústrojí jako u plísní, an z osnovy

spletených vláken vystupují vlákna, která na koneném vyvtvení semenní buky nesou.

Z toho ale následuje, že kloboukové houby a homoliky pouze nahromadnými svazky

plísnitých vláken jsou ; k tomuto spolení svazk pistupuje zde ješt zvláštní pravidel-

nost a vzájemnost jednotlivých vláken, která teprva houbu a homoliku tím tvoí, ím jest.

Porovnáváme-li jednotlivou plíse s jednotlivým lovkem, jeví senám soujem plísnitých

vláken v houb jako dobe uspoádaná obec, v nížto každému jednotlivci urité místo

vykázáno jest.

Nahoe bylo již podotknuto, že se homolika skládá z tmavé bradavinaté kže a

fialového masa se svtlými žilkami ; houba tato jest tedy ponkud podobna k jádru s

tmavou slupkou, a dle toho nazývá se celé oddlení hub , které s homolikou ve svém

ústrojí souhlasí, ád jádrových hub, Pyrenomyketes (dle eckého Pyren— jádro a M,y-

kes = houba).

Všeobecné poznamenání. Skrovný poet hub , které zde popsány byly,

mají sloužiti pouze co pokladek , na nmž se nejhlavnjší výjevy života hub vyložiti

mly. Poet hub a rozlinost podoby jejich jest znamenitá, zajisté jest již nkolik tisíc

druh popsáno. Objevují se na celé zemi, vyjmouc nejsevernjší pásma ledová, a neob-

sahují pouze ony vtší druhy, kteréž co jedlé nebo jedovaté vbec známe, jako mu-

chomrky, hiby, klouzky, smrže, kaenky, hlívy. pýchavky atd., nýbrž peveliké množ-

ství drobnohledných tvar, které se na hnijících rostlinách a zvíatech bujn vyvinují.

Pílišné rozmnožení jejich na užitených rostlinách, k. p. na vín, bramborách, má i d-
ležitý vliv na lidskou spolenost, anaf celá úroda se jimi kazí, jako jmenovit v posled-

ních nkohka letech. 1 rez obilní sem náleží, též plesnivina, která housenky hedvábník
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hubí (Muscardine), a nepehledné množství drobnoukých hub, které v jesenu na listech

a kmenech rostlin se objevují. Každá skoro rostUna má své zvláštní cizopasné houby,

ba i v zdravém filovku vyvinují se na jazyku a v žaludku , tvoíce se všude , kde
ústrojná látka luebn pod jistými výminkami se ruší. Aby se do tohoto množství ád
a pehled uvedl, pokusili se již mnozí rostlinopisci o vystavní soustavy hub ; zde uvá-

díme ku konci soustavu, jakou znamenitý švédský pírodozpytec Fries uveejnil.

První a nejnižší ád obsahuje houby složené z jednotlivých kulatých bunk, které

se 00 barevný prášek na rozUných rostlinách objevují a tedy prašné houby, K o n i o-

myket es, šlovou. Sem náležejí kvasné houby, obilní rez, snf, námel a podobné.

Druhý ád tvoí plísníte houby, jejichž ústrojí jsme už poznali a jež jsme pod

jménem Hyphomyketes uvedli.

Tetí ád obsahuje bichaté houby, Gasteromyketes, složené z kožnatého,

kulatého vaku, v nmž se výtrusy vyvinují a puknutím rozprašují. Pýchavka (Lycoperdon

Bovista) podává známý píklad.

tvrtý ád obsahuje jádrové houby, Pyrenomyketes, k nimž homolika náleží.

Pátý ád obsahuje desko vité houby, Discomyketes, v kterých se výtrusy ve

zvláštních vacích na jisté ploše houby vytvoují. Sem náležejí smrže (Morchella). Fig.

17. pedstavuje semenní vaky takových hub.

Šestý ád konen obsahuje kloboukové houby, Hymenomyketes, k nimž

mimo popsanou muchomrku také naše jedlé holubinky, žampiony, ryzce, zapalovací houba,

hiby, klouzky atd, náležejí.

Zevrubnjší známost hub náleží jako mnohé jiné pedmty pírodozpytu nynj-

šímu století. Linné, který v pedešlém sloletí v rostlinosloví zákonodárcem byl, obíral

se málo s houbami a postavil je, jako mnoho jiných rostlin, na kterých kvtu nepozo-

roval, do oddlení tajnosnubc, všeobecné lo zásobárny, do nížto asy, lišejníky, mechy,

kapradiny a pesliky smstnati se musily. Nebo v pedešlém století vzdlával se roslli-

nopis hlavn soustavn, ku kterémuž konci nejvíce na kvt ohled se bral. Ponvadž ale

tyto rostliny takových ustrojil nemají a jinými do oka bijícími znaky bez pomoci dro-

bnohledu se nevyznaují, nepovažovaly se za dosti hodné, aby se o nich jednalo zá-

rove s kvtonosnými ili jevnosnubnými rostlinami, a nevdlo se vlastn, co s nimi

poíti. Avšak již zpoátku pedešlého století vypátral Florentin Micheli semenní buky
a vyvrátil tak starou domnnku, že se houby bez semen rozplemeují. V druhé polo-

vici toho samého století vynasnažoval se Francouz Bouillard dokazovali, že houby

mají také samí ústroje, zaež považoval ona neplodná vlákna, která vedle plodonosných

na lupenech kloboukových hub se objevují. Ale nejnovjší badáni vyvrátilo docela tuto

domnnku. Nees ab Esenbeck vydobyl si r. 1816 zásluhu o první soustavu hub, a

Ehrenberg pozoroval nejdíve klíeni jejích. Ve tetím a tvrtém desítiletí rozšíili

zvlášt Fries svou novou soustavou a Corda v Praze uveejnním pemnohých do-

brých dle drobnohledu vypracovaných obraz známosti v tomto oboru. V nejnovjší pak

dob pracuje se usilovn na vyskoumání tajného života tchto rostlin, ponvadž se

právem pedpokládá, že tímto vyskoumáním, jakož i dkladným seznáním as a hšejník,

zákony rostlin vbec se objasní.
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Cizopasníci loví.
Od Dra. Karla Spotta.

(Dokonení.)

Z druhé tídy ervovitých cizopasnik, totiž ploskovitých (Platyelmia, Platt-

wiirmer), priživuje se u lovka tvero tasemicovitých (Taenida) a devatero druh mo-

tolic (Trematoda).

Taseinicovilí (Taenida, Bandwurmer) jsou Wísty, které nejvtší délky do-

sahují. Složeny jsou ze samých tverhranných splesklých lánk, které na zadním konci,

jsouce lam nejvtší, as od asu se odtrhují, u hlavy ale zase nov povstalými ma-

linkými se nahrazují. Každý takový nejzadnjší lánek (prolofflottis) chová v sob
nesmírné množství nejdrobnjších vajíek, « jest obojího pohlaví. Nervy prý od uzlo-

vitého, v krku položeného kroužku ve dvou vtvích podél tla vybíhají. Cévy krevní

jdou skrz celou délku tla, po každém kraji jedna a prostedkem dv, které mezi se-

bou menšími cévy spojeny jsou. Co zažívací ústroje považují se dv po kraji položené

roury, které píními rourami spojeny jsou.

Na obyejn tenounké pední uzlovil zakonené ástce nachází se hlava, na níž

nalézá se u prosted tak zvaný rypáek (rostellum) jamkami píssavními, nkdy i há-

ky kolkolem ozbrojený.

Nejznamenitjšími se v nejnovjší dob tasemice staly tím, že nad vší pochybnost

nižší stupe jich vyvinutí díve co zvláštní soustavní ele mchýnatých erv (Cyslica)

považován byl. Že tomu tak, potvrzují schváln v tom ohledu konané zkoušky. Jme-

novit Dr. Kiichenmeister '^) krmil kofata uhrem krysím (Cisticercus fasciolaris), je-

hožto tvar hlavy, hák a jamek píssavních k onm tasemice tlustošijné (Taenia cras-

sicolis) v kokách žijící zcela jest podoben, a za tou píinou též k té domnnce vedl,

že snad ob jsou jen rozdílný stupe vyvinutí jednoho a toho samého druhu. Vý-

sledek zkoušek tchto byl, že uher ve stevech zadní ástku mchýovitou odtržením

ztratí, a lánk rstem od hlavy pibývá tolik , že se uher krysí beze ,všeho možného

pochybení v tasemici llustošijnou promní.

To, co se nyní zkouškami vypátralo, tvrdil již Fabricius "). Podobné zkoušky

dlal též Siebold se štaty, jež krmil uhrem zajeím a králiím cCisticercus pisiformis),

z nhož za osm nedl zcela vyvinutou Taenia serrata dochoval, která co ve stavích
psech žijící již dávno známa byla.

Pislupmež nyní k tm tvero druhm tasemic, které v lovku pebývají.

Taenia solium (tasemice dlouholenná, langgliedriger Bandwurm, obraz 7,)

má na tenounkém svém konci hlavu malou (Obr. 7.).

zakulallou; holém tak zvaného rypáku (ro- /^^^^^^^^^^^Sj^n /<^|¥*r^
stellum) 22—28 hák (které ale nkdy sem í/^^^^áSSl ^^^ "^^^^

tam vypadlé jsou) ve dvou adách, a tyry mmI1/3S1^% H |-^^
kulaté píssavné jamky (Ventousen , Saug- ^a'^^^^ W^'^ ««
nápfe), jimiž se do steny stev zarývá. Na ^J^Sl^^^^^P \S^^ ^^^^0^^
tchto místech poseta jest drobounkými er- ^'°^,ff,í'-^\*-'°^'^'~^^

nými zrnky, a proto se také již svobodným okem oneh pt zaernalých míst pozo-

") Prager medizinlsche Vierleljahresschrift 1852. B. I p. 106. Ueber Fiiiuen und Bandnurnier

v. Dr. Kúchenmeister.

") Natnrgeschlchte der Eingeweidewurmer von Golze. Leipzig 1787. p. 203.
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ruje, totiž : stední hákovilý kruh a postranné tyry píssavné jamky. ím starší tae-

nia solium jest, tím více erných takových zrnek se na její hlav spatuje. Krk, asi

pl palce dlouhý, tenounký, pechází v tlo lánkovilé, splesklé, v šíce znenáhla pi-

bývající a nkdy až ku 50 loktm dlouhé. lánky jednotlivé jdou více do délky nežli

do šíky, nejzadnjších lánk šíka obnáší 3'" až k 6'" pi tlouštce '/j'" až 1'". Na

krku a na hoejších láncích spatují se roztroušená blavá zrnka vápnitá. Kže žlu-

tav bílá složena jest z pokožky a pak z podélných a píních vláken svalovitých. Cévy

krevní se pozorovaly (Kiichenmeister) kolem píssavných jamek, a s nimi spojené lyry

vtve, které po stranách a prostedkem tla bží. Nervy a ústroje zažívací s jistotou

ješt vyskoumány nejsou. Ústroje rozplozovací jsou ale zevrubn známy. Jen poslední

lánky (toliž asi šestislé) chovají v sob ústroje úpln vyvinuté obojpohlavní. U pro-

sted kraje každého lánku stídav bud v právo nebo v levo nachází se bradavinatý

výrstek, na kterém se otvory plodních ástek vyskytují, a sice ; co špika vynívající

horem ohnutý úd mužský, který ve zvláštním pouzdru leží, do nhož se vtáhnouti m-
že, a který k cévám semenním, krátkým, jen až do prosted lánku bžícím , vede.

Pod oudem mužským se nachází otvor vatn (vagina) , která šikmo dol vybíhá, a tam

s matenikem (uterus) u prosted lánku kolmo postaveným se spojuje. Od mateníku

vybíhá po stranách asi 9 vtevnatých vajeníK. Takové, vajíky v nesmírném potu napl-

nné lánky
,

protoglottidy zvané , oddlují se as po ase a vycházejí zadkem. Tím

se rozsívání vajíek na venek stává. Nkterá vajíka ale již v tle lidském se vytrousí,

což se nkdy i puknutím protoglottidy v stev dje ; asto ale vajíka pro svou drob-

nost náhodn z venku do tla pokrmem neb nápojem se dostávají.

Z tchto vajíek zahndlých, kulatých, v prmru as 0.016"' majících, vylíhnou se

v ústrojích zažívacích lovka neb vepového dobytka — který výkaly pohlcuje — dle

Steina, Leuckharta, AVagenora a Kiichcnmeistera — zárodky mchýovité (Embryonal-

cislen), ozbrojené jen šesti háky a u vnit naplnné przranou tekutinou. Tylo m-
chýovité zárodky se skrze stny stev zarytím do bližší neb vzdálenjší ástky tla

dostanou (a skuten již ve všech tla ástkách nalezeny byly), kamž též pro svou drob-

nost i obhem krve pijíti mohou, když skrze stnu žíly se prodrali. Kde se uloží ta-

kový zárodek, vytvoí se kol nho výpotem obklopujícího tkaniva ústrojného (vyjma

mozek a oko) mchý vláknitý, v nmž na zpsob larvy žije a roste. Zde asem tratí

své háky, a jest pozorovati, že se na zárodkové cist nálevkovitá malouliiika jamka

tvoí, v jejímžto stedu se vyvinuje hlava práv taková
,
jako u již úpln vyvinuté Tae-

nia solium nalézáme, i s krkem, nkolika lánky a vápnitými zrnky, pohlavní ústroje

ale žádné. Y této pemn známe ji pod jménem uher neb mchoep sklípko-

vinný (Cisticercus cellulosac, Finnc, Blascnschwanz, obr. 8.), jenž u lovka (Obr. 8.)

a vepového dobytka se nalézá a díve do zvláštní eledi hlíst, totiž mchý-

ovitých (Cistica), poítán byl. — Utvouje-li se více takových nálevkovitých

jamek, — jak to v zárodkových blánách možno — tehdy povstane mnoho-
hlavý mchoep. Když se ale tato vtáhnutá místa oddlují od pvodní

zárodkové cisty a nitrorodn se zase v tom samém zpsobu rozmnožují, na-

stane odrdek Ech in o c o c c u s hornin is (mchožil , Húlsenwurm). Z-
stane-li ale po ztracení tch prvotních šesti hák, za píinou vývin pe-

kazující, pouhým rostoucím mchýem bez vyvinutí se hlavy tasemicovité,

tehdy tvoi Acephalocistu — boubel (Hydatís). Všechny tyto odchylné a
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zvrhlé formy mchoepa sklípkovinného se v lovku vynašly. — Zvláštní zmínky za-

sluhuje Ectiinoooccus hominis, který sám co mchý v utvoeném kol sebe jiném

vláknitém méchýi volné uložený, zase v sob chová podobný mchý aneb i více jich

s przranou bíikovinatou tekutinou, kteréžto mchýe nápodobn zase jiné v sob uza-

vírají. Velkost jeho bývá od nepatrného prmru až na jednu stopu ba i více, i bylo

v nt"m nkdy až do nkolika set mcliýk nalezeno. Pi pilném prohlížení vnitní

plochy tchto méchýk spatuje se blavé, neprhledné a zrnovité místo, které drobno-

hledn skoumáno nás pesvduje, že na tomto míst u velikém potu zvíátka se na-

cházejí '/g— Va millimetru *•') dlouhá a '/n— '/^ mm. široká, jichžto hlava, zcela ke

hlav tasemice dlouholenné podobna, doleji souženým místem v zakulatlé tlo bezpo-

hiavé pechází, které s mchýem spoleným srostlé jest. Na oné stran zakulatlého

tla, kde se podélné pruhy pozorují, nalézají se podobná zrnika vápnitá
,

jako u m-
choepu a tasemice. V takovém stavu se ale vždy nichožil nenalézá, neb zántem, za

píinou všelijakou povstalým, stna dutiny odeme, zakrní, rozplyne se neb zvedovatí.

Mnohdy nalézáme jako u mchoepu jen dutinu, a v ní pouhé zbytky tchto nichožil,

totiž háky hlavy a vápnitá zrníka. Mchožil nalezen byl v játrech, v sklípkovatin po-

bišní , v opon stevní (omentum) , ve svalech, v mozku a i na jiných více mí-

stech tla.

Obrafme se ted k dalšímu vyvinutí se Taenia solium ze mchoepa sklípkovinného.

Když mchoep sklipkovinný do zažívacích ústroj lovka na kterýkoliv zpsob (o kte-

rém se ješt zmíníme) konen pijde, pemní se dokoná v tasemici dlouholennou,

a sice tím zpsobem, že se za krátký as mchýek co zbytek zárodkový od tla od-

dlí, a lánky od krku napoád rsti ponou. V dob nkolika msíc již takové veli-

kosti a dosplosti nabude, že se již oddlování a odchod úpln pohlavn vyvinutých

lánk pozorovali mže. Že pemna ili metamorfosa naduvedená dojista tak se dje,

dokazují obdobn zkoušky od Siebolda a Kuchenraeislra konané s jinými druhy hlísty

Cislicercus, o nichž už svrchu zmínka se stala. Mimo to uinil Siebold (zkoušku se št-

aty, jež krmil hlistou Cisticercus cellulosae, ímž po nkolika msících dochoval vyvi-

nutou tasemici Taenia solium , která ale pohlavní ústroje vyvinuté nemla, což tím se

vysvtliti dá, že jen v organismu jí pimeném, totiž ve stevech lovích, svého do-

konalého i pohlavního vyvinutí dosáhnouti mže.

Takové bezprostedními zkouškami nabyté dkazy, srovnalost úplná všech ástek

hlavy mchoepa sklípkovinného s týmiž ástkami hlísty Taenia solium (kteréžto u tase-

mic vbec k rozeznání druh slouží) , dále bezpohlavost uhra, kteráž vždy s nižším

vyvinutí stupnm spojena jest — vše to nad pochybnost klade uvedený postup pemn pi

vývinu tasemice dlouholenné.

Jen to ponkud povysvtUti potebí, jakým zpsobem se Cistiíercus cellulosae do

zažívacích ústroj lovích dostane, by další promny došel. Jen onm uhrm u lo-

vka, které se v stnách stev nebo v játrech uložily co zárodkové mchýovití , bylo

by to možno. Druzí, na jiná místa pišlí, nikdy více koneného pemnní se nedokají,

neb do stev se více dostati nemohou, mnohdy ale také zahynou, v kterémžto pádu,

jak již podotknuto, nalézáme pouhý mchý , který jen nezrušitelné ástky, jako háky

") MiUlmeter (fraucoBzská míra) jest tolik co pfil árliy = '/j, palce.



240

a vápnila zrneka , v sob cliová. Mnohem ale astji se to sláva s uhrem vepového

dobytka. Známo, že nejvtší ást na Taenia solium trpících jsou ezníci a lid ku-

chyský, kterým tž astá píležitost dána se nakaziti. Nkteí ho zase dostanou poží-

váním jídel ze syrového masa vepového pipravených, ba mnohdy se stává, že maso ji-

ného druhu aneb jiná krm uhrem vepovým potísnná se požívá. Tak se stává, že

pi tak nesmírném množství vajíek, která na zmar pijdou, aneb která své konené
pemny nedosáhnou, pedce nkterá úpln se vyvinou. Takový pomr semena k ne-

snad vývinu pozoruje se veskrz v pírod. Z množství semena, které u svém vy-

vinutí nehodám ustaviným podrobeno jest, pedce se nkteré zdaile vyvine.

Tasemice dlouholenná pebývá v úplném svém vyvinutí v tenkém stev, a zídka

bývá jich více než jedna, nejvíce se jich našlo devt. Rozšíenost její obmezena jest

na echy, Nmecko, Anglicko, Hollandsko, Egypt a Orient. Yyskytne-li se v jiných kra-

jinách
,

pak jest to jist píchozí, který ji ze své rodní krajiny s sebou tam pinesl.

Druhý tasemicovilec loví jest Taenia nana, odSiebolda co nový druh uznaná.

Jest z délí 7'", co nitka tenký, piplesklý, na velmi outlém krku spatuje se hlava obtu-

ple zakonitá s jamkami píssavnými, oblými, a rypákem dvojklannými (bifida) háky
obstoupeným. lánky jednotlivé široké jsou jen na jedné stran položenými otvory oboj-

pohlavními opateny. Nalezen byl tento druh od Bilharze v Kairu jedinkrátc hromadn

v tenkém stev lovím.

Co tetí druh tasemic lovích vytknul Kúchenmeister ^) Taenia m medio-
canellatam, která od hlísty Taenia solium v následujícím se liší : nemá žádných

hák kol rypáku, jamky píssavné jsou mnohem vtší , lánky tla jsou širší a mají

vajeník velmi rozvtvený, úd mužský jest skorém rovný a vápnitá zrnka vtší. Nalézá

se prý u národ v stední Africe bydlících a odtud se obchodní cestou též v Americe

a Evrop rozšíil.

tvrtý tasemicovec, který v lovku bydlí, jest Bothrioc eph al u s latus

(hranohlav širokolenný , breitgliedriger Bandwurm, obr. 9.),

podobá se k Taenia solium , rozeznává se ale od ní tím, že

lánky jednotlivé jsou širší a pravideln tverhranné, na nichž

bradavinatý výrstek s otvorem obojpohlavním u prosted plo-

chy se nachází, a že hlava dv podélné, ploché píssavné jamky

má, ale zcela žádný hákovitý kruh. On obývá v tenkém stev
a jest tak jako druhé tasemice na jisté krajiny obmezen, jako i

na Rusko, Polsko, Švýcarsko a jižní Francouzsko. Které druhy

hlísly Cisticercus ku posledním tem tasemicovcm lovím
co nižší jich vývinu stupe pináležejí, až posud se neví. Pí-

pady, jimiž tasemicovci vbec pítomnost svou v tle lidském

jeví, jsou, mimo již uvedené známky ervivosti vbec , cit ja-

koby z levého boku náhle nco až ku krku vstupovalo a zase se vracelo, aneb jakoby

v boku nco vzelo spojeno s vlnovitým hnutím
,

pocit ssání v biše , záyraf, brnni

ztuplost a necit prst ruky neb nohy, náhlé na as zmizení všech obtíží tohoto druhu

po užívání nápoj lihovilých. Všechny tyto zde vypotené pípady mohou být ale pedce

(Obr. 9.)

'^) estodeu im Allgemeiuen nnd die des Menscheii insliesondere von Kúchenmeister. Zitlau 1853.
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mylné, prolož každý rozuimiý lúka pu niakavjiim ncklanimím dkazu priloninusli ta-

kového hostu laseinicového v tle pátrá, jujž nabude odcházením vždy za as jednot-

livých lánk této hlísly s lejnem. Líky proti tascmici užívané jsou vždy xclini prud-

kých vlastností, proež jen lékai bud ku posouzeni ponecliáno , které v kiíždém jc-

(liiullivéin pádu za prospšné uzná. Hranohlav širolenný snadnji se vypuilí, proto že

na hlav žádnýcli hák nemaje lak hlubidio v stny stevní zaryl není.

Druhý ád ploských erv, loliž motolice (Trematoda. Saugwiinner), pamálný

jest podobn jako lascmice sthováním se z jednoho živoicha do druhého, ímž ii|il-

tiého vyvinuli dosahují. U vnil loliž ndádat z vajíek vylihlých vyvinou se rourovilé

bczpohlavé larvy, v kterých zase jiné též bezpolilavé larvy (Cercanae) povstanou, a

lylo teprv na patiné nn'sto pišlé slanou se motolicemi. Jsouf pak zakulallí ploši

ervi , kteí mén neb více pi-íssavných jamek mají. Nervová soustava skládá se jen

z nkolika uzlík, z kterých nervové nitky vybíhají. Zažívací ústroje tvoí rouru vždy

slep ukonenou. Jsou obojpohlavní ili cvikýi.

U lovka .se nalézají

:

M on os I oni um len tis Nordmann (jednojamka) v oní oce.
Distomum he palim (dvojjamka jalerní, vbec motolice zvaná, Lebereg-el),

hlísta oblá, plochá, 4"'— i4"' dlouhá a i'/^'"—6'" široká, zažloutlá, s dvma jamkami

píssavnými, z kterýchžto jedna u hlavy co ústa slouží, druhá ale na biše bez otvoru

jest. Mezi obma leží otvor obojpolilavní. Stevo jest vtvit rozloženo. Nalezena byla

velmi zídká u lovka v játrech a v žluních žlábkách. Ovce na ni velmi asto trpí.

Distomum lanceolatura, zdélí 2—4'" a zšíí ", má stevní rouru vidlico-

vit zakonenou a byla jenom jedinkráte v játrech nalezena.

Distomum oculi humani (Gesoheidl, Ammon) byla jen jednou v zakalené

oce oní u dítte nalezena.

Distomum haematobium (Dr. Bilharz v Kairu) v krvi vrátniné (sanguis

venae porlarum), 3—4'" zdélí, rzného pohlaví, posud jen u Egypan pozorovaná '"j.

Distomum heterophyses Bilharz (hermaphrodiluiii), '/„
— ^/,"' zdélí a '/,'"

zšíí, byl v stev tenkém posud jen dvakráte nalezen u velkém potu, a sice v Egypi.

Pcntastornum constrictum CPfunncr, Bilharz) zdélí '/V'; ^-ij^ v stev

tenkém a v mchýkách jater, posud však jen v Egypt pozorovaný druh.

Polyslomum pinguicola (muchojamka, tukožil) jedinkráte od Trcullcra

v tuku vajenika zchorobnlého nalezena
,

jest zdélí 1" a 2— 3'" tlou.štky, oblá , na

jedné slran vypuklá, na druhé vyhloublá, se šesti olvory náhlavními a jediným otvorem

stevním na zadním konci.

Polystomum venarum (P. sanguicola , He.xathridium vcnarum Lamarck,

Troutler, Chiaje), v krevních cévách žijící, od Rokytanského co nepravý cizopasník po-

važován, a sice z rodu Planaria ve vod žijícího.

Amphistomum c on i cum (kegelformigcs Endluch).

Z roztoo vitých (Acarina, Milbcn) žijí na lovku:

Si mono a (Demodex) folliculorum (simonidka újední, Balgniilhe) nalézá

Se velmi asto v takových miskách kožních, zvlášt v tvái (lak zvané újedy, commc-

') Siebols Zeitschrift fúr wissenschaftUcIic Zoologie 1853, lide o léto a uáslcdujícicb dvoii drnzicli

motolic obšírnji pojednáno

16
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dones , Mitcsser), kde co tmavjíí punliky od vniklé neistoty jsou znané "j. Jen

drobnoliledem patrná, 'Aa— Ve'" dlouliá a '/su— 'Au'" široká, má podobu erva, klerý

ítn starší, lim kratším se slané (obraz 10. výkresy na levo). Ušla (-obr. 10.)

leží mezi dvma makadly dvouláidiovitýnii, homolovilými, a mají

podobu rypáku, v nmž co v pošv dv oslrá epelovitá kusadla

se nacházejí. Tlo niá lyry lištovité pruhy, které stedním podél-

ním pruhem se stýkají, z ndádí má 3 páry, v stáí ale 4 páry

krátkých komolých, temi drápky ozbrojených noh.

Sarcoples scabiei (zákožka svrabní , Králzmilbe)

velikosti '/,,,— 'y^'" (obraz 10., dva ostatní výkresy), oblého

Ila, na hbetu pín pruhovaná, u prosted s bradavicemi

ostnitýini, s rypákem šltcovitým. Pední tyry nohy jsou

míškovit ukonené, zadní tyry nohy ale vybíhají v dlouhé

štlinovité výríistky, na zadku njí dva páry silných chloupk.

Žije v kži, v níž si chodby vrtá, které pak vedí. Zpsobuje tím šeredflou nakažlivou

nemoc, totiž svrab (scabies , žertovn : tichá muzika, Krátze), která se zvlášt kolem

kloub co drobná, zardiá, suchá neb mokvající (vedící), velmi, zvlášt v teple, svrbící

vyraženina objevuje. Nejhlavnjší lík proti ní jest síra v zpsobu mastí.

Z hmyzu bezkídlého (Aplera) žije na lovku tvero zvíátek vbec hnusných

z eledi vší (Pediculida). Mají ploské tlo s malým vtažitelným rypákem, jednolánkovitými

chodidly (Tarsus) pohyblivým drápkem ozbrojenými, jimiž se pevn (Obr. 11.)

vlas drželi mohou (obraz zvtšený 11). Tykadla mají pétilánková.

Jsou rzného pohlaví; vajíka svá, hnidy zvaná, na vlas upevují,

z nichž se za nkolika dní již vylihiiou. Dle plemena lidského

prý též rozliné odrdy vší se nalézají. Sem patí

:

Pediculus capitis (veš náhlavní, Kopflaus, obraz 11. na

levo) jest barvy popelavé, prsa má podlouhlo tverhranná s velkým

vejitým bichem, jehož kroužky jsou hnd lemované a po kraji

zoubkované. Samci jsou vzácnjší, menší, se zadkem špiatým. Veli-

kost obnáší '/j—%"'. Žije jen na vlasech hlavy, a rozmnožuje se

tak pcnáramn, že ve dvou msících potomstvo na 9000 zroste.

Pediculus vestimenti (veš šatní, Kloiderlaus, obraz 11. napravo) jest zdélíasi

1'", žlutavá, nco štíhlejší než pedešlá, se zetelnjším krkem , bicho má zakulatlé, zadek

a kraje jeho jsou nco mí zoubkované. Zdržuje se jenom u neistých lidí na tle.

') Píina tak zvaných újed jest ocháHost, zvadlost kže, ímž se v talíovýcli miskách kožních

(i;landulae .sebaceae) munho výmšku tukového nashromáždí, který zvenku na kfiži, za piinou

uvázlých prachovitých ástek, na povrchu tmavji se zbarví a co šedivý až erný puntík vy-

lilíži. Obsah takového miskn se dá vytlaiti , ímž v zpsohn více mén dlouhého ervíka

vystoupí a za erva také od lidu držen bývá. Spolu se tam nalézá naduvedená simonldka,

jest ale píliš malá, aby bez drobnohledu viditelná byla. Ani to mínní není pravdivé, že tato

simouidka ty újedky zpsobuje , neb práv se jen tam vyskytuje , kde již zvadlost kíiže

nastala. Ujedy pro sebe nejsou nemoc zvláštní, nýbrž jen následek jiných nemocí, v kterých

kže svou svžest pozbyla, jako v mnohých dlouho trvajících nemocech a vbec tch, kde

chadnutí nastane.
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Pediculus t abe se en li um (veš cliuiavc, Krankínlaus, obraz 11. dole) jest

i '/j'" zdélí, bled žlutá, s více zakulalélou hlavou, vtšími i delšími prsy, bicho má kraje

vlnovit zahybované. Vyskytuje se u lidí neistých, vychladlých churavc, ve zvláštní

ciiorob zvané všivosl (Phthiriasis, Láusesucht), v nesmírném potu na kži a ve zvlášt-

ních vedech. Jsou píklady, že lovka usmrtili ; lak prý umel na tuto nemoc Španl-

ský král Filip II., Herodes a Sulla.

Pediculus Aethiopum, veš ernoch, podobná k pedešlým, ale zcela erná

s Irojhrannou hlavou a vráskovitým tlem.

Phthirius inguinalis (muiika , v. moudní , Filílaus, obraz 11. nahoe),

špinav žlutá, v prostedku zaervenalá, as '/,,'" velká
,

její prsa jsou nezeteln od

bicha oddlena, pední nohy mají rovné drápky, jimiž po tle snadn kráí z mísla na

místo. Mimo vlasy na hlav, všude kde chloupky njaké se nacházejí, totiž u jich ko-

en zarytím hlavy se zahnizdují. Velmi rychle a hojné se rozplemeuje.

Proti vším vbec platí nejhlavnjší pravidlo ; zachovávání istoty, mimo to ve vší-

vosli hlavy omývání odvarem tabákovým neb ze semínek sebadillových spomže. Munk
lze snadno zbýti, když se místa, kde hnízdí, šedivou mastí (unguentum cinereum sim-

plex) dobe potrou, a na to druhý den lázeíi mýdlová vezme. Všívost co nemoc zvlášt-

ního druhu požaduje již poradu lékae.

Z polokídelc (Hemiptera, Halbílugler) žije cizopasn jedinký druh na

lovku totiž :

Acanth ia lectularia (štnice obecná , Bettwanze), vbec známý, velepro-

tivný ve skulinách stn a devného náadí, ba i v knihách se zdržující, v noci na

obživu vycházející hmyz, který rypákem svým z kže krev ssaje a zvláštním smrdutým

zápachem se vyznauje. Jest rzného pohlaví, bez kídel, ztuhne pi mrazivém povlí,

a v tom stavu dlouho — nkolik msíc — bez polravy vydržeti mže. Vajíka klade do

skulin, obyejn po 50 , v beznu, máji, ervenci a srpnu. Jen úpln vyvinuté

prezimuji.

K vypuzení tohoto velmi nemilého hmyzu vynachválilo se již pemnoho prostedk,

z nichž však zachování istoty, provtrávání nábytku a ucpání všech skulin voskem ter-

penlinovým nejpednjší jsou.

Poslední z pravých cizopasník lovka jsou dva druhy hmyzu z eledí blecho-

vitých (Pulicida), jmenovit byste skiikavá a neúnavn znepokojující Pule.v irritans

(blecha obecná, gemeiner Floh), velkosti 1'", tmavohndá, s malou, nco sklonnou

hlavou, jednoduchýma oima, dvma krátkými trojlánkovilými tykadly, které obyejn

vtáhnuté má do žlábku za oima. Sesák leží kolmo pod hlavou a skládá se (podobn

jako sesák komár) z pouzdra dle délky rozštípeného, v nmž se dv plilcnná ma-

kadla, pak bodák 1. j. jehlovilý jazyk s dvma k nmu pilehajícími ostny nacházejí, po

stran má ješt dv lánkovilá makadla. Tlo jest se stran splesklé, a jak prsa tak i

bicho kroužkované, nohy dlouhé, stehna zvlášt zadních noh velmi silná a tím ku ská-

kání schopná. Jest rzného pohlaví. Samice ukládá vajíka zvlášt do nahnívajících látek,

do drlin, smeti, z nichž se larva vylihne a tam žijíc konen v pupu se promní,

z nížto za jedenáct dní vyleze teprv dokonalá blecha. • Nejlepší prostedek proti tomuto

nemilému hostu jest co pasf vlnnka (lanell) a vyklízení všech neistých neb hnijících

látek. Druh jiný jest Pulex penetrans (blecha vnikavá , Sandfloh, Chique), jen

v Americe domovem. Jest velmi malá, neskákavá, vevrlává se ale svým, jako celé její

16*
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tlo dlouliýin scsákcm do kže, zvlášl pod nelily iioliou, kde svá vajiiílvu ukUidii, a lim,

pakli se asn nevytáhnou, tak nebezpenu víedováiií zpsobí, že i nolia se prý odej-

mouti musí, by lovk zachován byl.

Sem pati ješt co závrek steek loví (Oestrus hominis), lotiž

vlastn jen jeho larva. On svá vajíka vkládá do kíiže loví, z nichž se vylihne larva,

která pod kží žijíc boule linisovaté zpsobí; teprv po pl let, když vzroste, vyleze ven,

vypadne a mimo tlo promní se v pupu, z niž teprv dokonale vyvinutý steek lo-

ví povstane. Dle Humboldta se jen v jižní Americe nachází.

Koníme toto pojednání pouhým vypotením nepravých ili náhodn na tle

lovím obývajících cizopasnik živoišních (Animalia pseudoparasitica hominis).

Jsout to dle soustavního poádku následující

:

Z pijaviních (Hirudinea, Egel) : Hirudo (pijavice), a sice H. medici-

nalis, H. officinalis, Haemopis vorax fp. koská).

Z roztoovitých (Acaridea) nkteré druhy nakažením prašivinou (Ráude)

domácích zvíat povstalé '*).

Z drouovitých (Gamasida, Schmarotzermilben): Gamasus (drouc)

m ar gin atus ; D er m a ny ssus a v i u m (Vogelmilbe) ; Argas persicus (Gift-

milbe), který prý v stnách byt v Persii žije a velmi obtížný jest.

Z klíšfovitých (Ixodida, Zecken) : Ixodes (klíšf) ricinus, I. m a r-

ginatus, 1. americanus v Americe.

Z puporodných (Pupipara, Lausíliegen) mnohé druhy co na zvíatech

žijí, jako Hippobosca (pipinák), O mi t horní a (melice) a M e 1 o p h a g u s.

Z pavoukovitých (A rané a) nkteré druhy.

Ze škvorovitých (For f iculin a) : Forficula auricularia (škvor

obecný, gemeiner Ohrwurm), o kterémž koluje kivá povst, že až do mozku prý vnikne, což

holá nemožnost jest, an všude , kudy on neb jeho larva vniknouti by mohl, mozek ob-

stoupen jest mimo tuhé vláknité blány kostnatou pokrývkou, lebkou zvanou.

Z dvoukídlého hmyzu (Diptera) larvy much, zvlášt mouchy domácí

(Musea domestica), a jiných u nás velmi rozšíených druh; stane se to, když

moucha do otevených a pístupných ved, do teklivého ucha neb na mokvajicí vyra-

ženiny, vbec do hnisících ástek své larvy uloží'"). Sem patí též Stomoxys calci-

trans (iplohubka pichlavá, Wadcnstecher), která zvlášt neustále dobytek znepokojuje.

Z ko máo vitých (Culicida, Schnacken, Stechmiicken) :

Culex pipiens (komár sproslý), C. ncmorosus; Simulia maculala

(Culex Golubacensis, Kriebelniíícke, muška Golubaclíá, komár kolicí, šimralka) v Baat

v hejnech, kde dobytek i do smrti umouje. Simulia orata, Simulia (Scatopse)

reptans, ob v severní Europ. V Americe tak zvané Mosquitos, totiž: Culex

cyanoptcrus, C. inolestus, C. amazonicus; v Laponsku: Ccratopogon
p u 1 i c a r i s.

"^) Dle Thudiclinm v Illustrirte inediz. Zelluug in Giessen 1852. 5.

') Moncliy neI<ladon vajíka, nýbrž již larvy (vbec ierviky zvané), proež také zivorodué (vi-

vlpara) sluji.
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Nkteré druhy mravenc v Urajinácli tropických zpsobují uhryzenim nc-

bczpeíné vedy '"').

Všecky zprávy, že obojživelníci (Amphibia, jako: ješlrky, hadi, žáby atd.) delší

as v íiovéku žili, jsou dle pátrání a zkoušení Bertholdova lživé. Neb polknutá vajíka

tchto ztratí brzo v žaludku vyvinutelnost, an se stráví. Možno arci jest, že tohoto

druhu živoichové bu schváln aneb náhodn do žaludku pijdou, a v krátce na to

ješt íivé aneb aspo zdánliv mrtvé vydáveni bývají, jak mile ale délo než dv nej-

více tyry hodiny vnit tCla potrvají, úinkem teploty vnitní, as 29 stup Reaumiro-

vých, zahynou, a pak mrtvé neb více mén strávené zadkem odcházejí. Udává-li se ale

skuten, že živé odešli, tedy jist podvod njaký v tom vzí.

Konen dlužno zde též uvésti tak zvané Varn píry, druhy to netopýr (Phyl-

losloma, Glossophawa), žijící jen v tropických krajinách, které prý nkdy lovka uštknou

krev z nho ssají.

Výlet do Tater.
Od Em. Parkan.

Horstvo Karpatské zasluhuje ped mnohým jiným horstvem v Evrop bližšího

povšimnuti, akoliv dosaváde hlavn jenom od polských a eských jinoch navštvo-

váno a co ideál pírodní velikoleposti rozhlašováno bývá. Nmetí turisté naproti tomu

vyhlašuji toto horstvo co nepístupné, neladné, bez pvabu a pohodlnosti, a v tom mají

ponkud pravdu, an tam nejzajímavjší místa neleží vždy mezi dvma hospodami jako v

jistých krajinách. Pravda leží mezi obma tmito úsudky. Karpaty mají svj zvláštní

ráz a své pvabnosli, jakož i své obtíže.

Dležitými pracemi dvou uených Polák, Vincenta Póla a Zejsznera, slaly se nám

Karpaty nyní velmi zajímavými, a ponvadž nadji máme, že slovutný prof. Zejszner na

vyzvání redakce tohoto asopisu bližší zprávy o tomto horstvu nám podá, mže popis

mého výletu jako úvod považován býti. Zejszner vytvoil geologii karpatskou , vyskou-

mav všechny pomry podivného tohoto horstva co nejbedlivji, Vincenty Pol spojil pí-

rodopis s národopisem a vypracoval takovou geografii Karpat, jakou se málo která

zem honositi mže. Spisy obou tchto muž jsou psány v polském jazyku a u nás

pro nevalné spojení knihkupecké málo známy, proež tím více na n zde upozorujeme *).

Karpaty stojí k Polsku a Uhersku v tom saméin pomru, jako Alpy k Nmecku

a Itálii, ba s ohledem na povtrnost mají ješt vtší dležitost, ponvadž ve východní

Evrop jediným vyšším horstvem jsou, od nhož severní vichice se odrážejí. Patrn

nám to ukazuje isothermická ára (tak se nazývá ára, která spojuje místa se stejnou

") Uštknuti muoha jiného hmyzu atd. sem uvésti bylo by uemislué, nebot ono se stává ne za pri-

luou živeni se, uýbrž punze k obran.

*) Vincenty Poi podal v Museum Nátury v bibliotéce Ossoliskich zj>rávu o spisecli starších ce-

stovatel karpatských, z nichž následující pozuamenání hlavn jest erpáno.

První vdecký cestovatel byl Francouz Ilacquet. Dobyv si dobrého jména zempisným a pí-

rodovdeckým popisem Korutauska, obrátil na s« pozornost vlády, která jej vyslala k vyskoumání

Karpat, Bukoviny a Sedmihradska. Hacquet popsal svou cestu v díle ; Neueste physikalisch-poli-

tische Reiseniu denJabreu 1788 -17tf5 durch die nordllchen Karpathen. Níirnbera; 1790—1798.

4 dily. Dílo toto obsahuje nejenom mnoho botanických a mineraloslckých zpráv, nýbrž jest také
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stední Icplolou), Lužicí od Anglie severním Nmeckem a spouštjíc se až ke Karpatíim

a pak jcšl jižnéji skoro až k ernému moi. V úzkém spojení s tmito pomry jest

také rozdlení rostlin. V Holšlýn, Dánsku a v jižním Švédsku skládají se lesy hlavn

z buk, ve východní Evrop ale jsou Karpaty a výbžky jejich nejsevernjší pásmo,

kde ješt bukové lesy se vyskytují. Ješt osteji obmezují Karpaty vinohradství. Na

jižním oupali jejich daí se výtené víno uherské, v Halii ale již nezraje, akoliv

ješt ve Slezku, ba i v Poznasku se daí. Ješl nkteré okolnosti mají na ráz rost-

linstva Karpatského dležitý vliv. Evropa není od Asie vysokým pohoím oddlena, a

proto se rozšiují nkteré asiatské rostliny až do pásma jejich, a též to, že zde zimy

jako ve východní Evrop vbec tužší, léta ale tím teplejší jsou, jeví se v rozmanitých

úkazech. Jednak totiž nezasahují mnoholeté ke a zehny vysoko k severu, ponvadž

tuhou zimu pekati nemohou, jinak objevují se zde pro vysokou teplotu letní výroní

rostliny, které pak v západní Evrop teprva daleko na jihu se jeví. (Tak se k. p. v

Rusku, kde višn více nezrají, s prospchem sázejí melouny a tykve.)

To má za následek, že v Karpatech nkteré rostliny se daí, které se též v tyrolských

Alpách nalézají, a vbec jest Kvtena jejich pestejší, nežli v Šumav a Krkonoších. Karpaty

táhnou se co pásmo 90 mil dlouhé mezi obma tarasovitými krajinami Rakouské íše, mezi

echy a Sedmihrady, pedstavujíce podlouhlé pískové a vápenné hbety, na jejichž obou

stranách jednotlivé skupeniny prahor jako ostrovy vystupují. Nejvyšší z tchto ostrov

jsou Tatry, které bezprostedn z hlubokých údolí na 7000' vystupují a na Gerlachovu,

dniežité pro geografii a etnografii. Sonasn s ním vydal (r. 1790) Liessganig mapa Halie,

která má dosaváde zuamenilé ceny. Ficlitel ve své lioize: Mineralogische Bemerknngeu uber

die Karpallieo, VVien 1791— 1794 pojednává lilavn o Sedmitaradsko, podotýkaje jenom mimo-

chodem Tater. Staszíc, žák Wernerv
,

pojednal dle stanovišt svého mistra o polské rovin

a také o Karpatech a zvlášt Tatrách ve své knize: O ziemierodstviie Karpatów i innych

gór i rówin polskich przez X. Stanislava Staszica, w Warszawie 1805. Schindler psal o deset

let pozdji : Geognostiscbe Bemerknngeu uber die Karpathischen Gebirge im Eouigr. Galizien

nud Lodumerien, s priloženoa geognostickon mapou, kterou slovútuý Pus tak dobrou nalezl,

že jí skoro bez promny použil. Také Beudant obrátil svou pozornost ve své ; Voyage mi-

neralogiqne et géologique eu Hongrie pendant launée 1818. 3. vol. Paris 1822, k severním

a západním Karpatíim, akoliv vlastn stední Uhry pedmtem jeho byly. Pede vším jest ale

dniežité v geologickém ohledu geognostické popsáni Polska od Puse r. 1837, které s mapou

v Stuttgardtu vydal, jakož 1 etné geognostické zprávy Zejsznera, v jazyku polském a n-

meckém, z nichž jsme jedno dilo o líasovém vápenci r Karpatech již díve ohlásili. Mimo to

psal Zejszner: Bznt oka na bndowe geologiczn| Tatrów i vzniesieá od nich odleglych, tudziež

porowuanie ich skal warstwowych z Alpijskiemi. — Pomiary barometryczne Tatrów. — Paleon-

tologia polská; Opis zoologiczny, botaniczny i geologiczuy wszystkich zwierzat i roslln ska-

mieniaíych polskich. — Vinceuti Pol vydal r. 1851 : Bzut oka na pólnocne stoki Karpat. V

botanickém ohledu psal Besser Florn halickon 1800 — 1809, první úplné dílo v tom oboru,

ponvadž Hacqnet jenom o nkolika druzích píležitostn se zmiuje. Veledležité jest Wahlen-

bergovo dilo : Flora Carpatorum principalium , kdežto Karpaty porovnává se Si7cary a Pyre-

nejcmi a nejkrásnji botanický obraz kresli. Wahlenberg jest tvrce geografické botaniky

;

do jeho šlépjí nenastoupil ješt nikdo, akoliv se mnozí sbratelé tak jako já v Karpatech

procházeli. O zvíectvu Karpat pojednával teprv jeden, totiž Zawadski, ve své Faun hali-

ckých a bukovinských obratlovci!. Konstantin ze SiemaszoweJ Pietrnski napsal nkolik mo-

nografii o halických lesních zvíatech.
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8354', na Lomnickém šlílu 8304', na Kriváni 7^18' výšky dosaliují. Dv liltihoká ou-

(lolí, oudoli Dunajce na severo-západu a oudoli Popradu na východ, obtékají olbímské

hory Talerské. Na jihu dlí je oudoli Váhu od hor Liplovskýcii, a na západu Orava

od Beskyd. Na východu táhne se pak k Bukovin a Sedmihradsku nejdíve Beskyd

polský, pak erná Hora huculská a prodlužuje se v rozsáhlé pohoí Sedmihradské.

Na západní stran Tater prostírají se k Slezsku a mezi Moravou a Uhry vlastní

Beskydy, zasahujíce jižn až k Dunaji. Babia góra v slezských Beskydech, 5088' vysoká,

náleží k jejím nejvyšším temenm. Jako dlouhý val táhne se na severní polské

stran zárove s Tatrami pásmo vápenné, tak nazvané pásmo Svietego Krzyža, mezi

nímž a mezi Tatry rovina Novotržská se prostírá. Od této strany vnikl jsem ped

dvma lety ve spolenosti nkolika pátel do nitra Taterských hor, o emž zde dle den-

níku a z pamti^ zprávu chci podati. —
Vypravili jsme se záhy v srpnu z Krakova po silnici, která od Vliky náhle k

jihu se obrátila. Jeli jsme úrodnou krabotinou, jejíž vlající pole zde onde s borem

nebo zelenými luky se stídala. Nejsa dosti dkladným, abych si všechny ddiny a

msteka jménem zaznamenal, kde jsme se zastavili a jedli, uvádím z pamti jenom tu

blahou upomínku na eské pekáe a koláe, kterou v nás zbudila podobizna tlustého

šenkýe Josefovského, v bídné krm jako parodie na hubeného mosaického krmáe a

naše žádostivé žaludky povšená. Jak jsem se pozdji pesvdil, visí tato podobizna

skoro ve všech krmách halických. Když jsme odpoledne v cest své pokraovali,

octnuli jsme se brzo v hornaté krajin ; hlinné chalupy polských vesnic zmizely a na

jejich míst objevily se devné domky horálské, také široký kroj a vysoké boty se

mnily v úzký odv, který na kroj drotar upomínal
,
jenom že haleny byly bílé.

Švestkové zahrady byly zponenáhla spoejší, místo ovocných strom spatovali jsme je-

seny kolem domk z mohutných kmen srubených, an lovk všude pedce nco míti

musí, ím se od okolní pírody liší. Višn vyskytovaly se ješt zde onde, ale teprva

ted (v srpnu) s dozrávajícím ovocem, jež rusovlasá mládež se strom otrhávala, jinde

spatili jsme ovoce ješt zelené, ba stromy v plném kvtu. Na polích byl jen oves a

brambory. Píina drsné povétrnosti v krajin této ne píliš vysoké leží patrn v blíz-

kosti Tater, jimiž se všechen dech jižních vtr zastavuje. Nco podobného jest také

v jižních echách u oupatí Šumavy, kde povlrnost také jest studenjší, nežli v se-

verních echách. Jeli jsme dlouho podél behu Ráby, té samé eky, která solnou krajinu

u Vliky a Bochné protéká a z lna Tater se prýštíc do Visly spchá. Cesta vinula

se brzo zlsna vedle šumících proud, brzo vystupovala k vrchm, zanechávajíc liuivý

ruCej hluboko pod námi. Již v této krajin vyskytovaly se nkteré rostliny, které jí zvláštní

ráz dodávaly, docela jiný nežli u nás. Mezi oblásky beh a na písitých náspech eky

nyní na vodu chudé rostla Tamarix germanica v bujných keech. Ouboe hor byly po-

kryty hustým lesem z buk, bíz a borovic složeným, a na pokrají cesty vystupovaly

vysoké žluté šalvje, modré zvonky a mnohé pestré dítko Kvteny až k nápravám vozu*).

V celku upomíná zdejší Kvtena na horní Rakousko u Lambachu a Gmundu, a též ka-

mení, pískovec a vápenec , souhlasí. K veeru dostihly jsme horní pásmo Svatého

Kíže, které se zde napí od východu k západu táhne, obmezujíc rovinu u Nového

•) Salvia glatinosa, Aster Amellus, Campanula persicifolia, Prenanthes pnrpurea, Carlina vnlga-

rls, Senecia nemornm, Scabinsa columbaria.
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Trliii, z níž na jiliii shalnalú Tairy kolmo vystupují. Bylo již šero a rovina poliípla su

v mize a tm; jenom Tatry byly ješt od severozápadu osvíceny a podobaly se iío!mý'n

bieliiím, z rozsáhlého jezera vystupujícím. A skuten jde zpráva, žo Novotržní dolina

v (l^tvnéui vku moem byla, „mujui Tatranským." Jeden král Polský dal prý ale hory

u orštýna prolomiti, lam kde nyní Dunajcc divoce se proudí, a more se zponenáhla

ztratilo.

Druliélu) dne z rána spatili jsme s vysoko položeného hostince svélio Talry

v nejkrásnjši slunení zái, sníh se leskl v bílých stuikách na temenech a v roklích,

horští velikáni pnuli se k nebi hrd a odvážlivé, lichá pak dolina u oupatí jejich se

svými zlatými polnii a širokým Dunajcem prostírala se ped námi v pvabném ranním rouchu.

Brzo jsme sjeli dol s výšin Svatého Kíže do Nového Trliu, kdežto jsme opu-

stili svj tiezperý faton, abychom pšky nastoupili cestu do hor.

Tatry zasahují zde od polské strany hluboko do Uher, a jižní svah jejich padá

do Liptovské stolice. Polské Tatry samy dlí se zde oudolím bílého a erného

Dunajce ve ti hbety, od jihu k severu míící. Ouboe západnjšiho oudolí, totiž er-

ného Dunajce, náležejí z ásti již k oravským Tatrám. K jihu uzavírá se toto oudolí

molnilnou horou „Pyšnou." Na východní stran Tater vine se Bialka, a z prostedka

Tater vytéká bílý Dunajec, který se s erným u Nového Trhu spojuje; též Bialka vlévá

se do Dunajce. Cílem naším bylo pede vším oudolí bílého Dunajce, odkud se snadno

ku pramenm erného Dunajce a na hbet „Pyšné" dostati lze.

Spchali jsme dolinou podle dobe opatených beh Dunajce, neustále ped
sebou majíce široký hbet tatranský, na nmž jsme každé okamžení nové pvaby a nám

nevídané likazy pozorovali. Hory byly zahaleny do temn fialového šera, z nhož
klikaté vápenné strminy, skvle sluncem ozáené, jako ledovišt do výšky se vynášely.

Kráejíce žitnými polmi dolinou vynasnažovali jsme se jména jednotlivých hor dle ped-

nášek p. prof. Póla v Krakov v pamti obnoviti, a zastavili jsme k lomu úelu astji

rychle vykraujícího horala, ale brzo jsme shledali, že namáhání naše jest marné: theorie

nesouhlasila nikdy .'e skuteností. Pustili jsme se tedy jakožto praví Slované radji do

filologie, a ustanovili jsme se po nkterém sem tam pemítání na tom, že Karpaty po-

cházejí od slova garbaty (hrbatý), což nás docela upokojilo. Pi tom jsme vesele kráeli

dul a dále, a již jsme za sebou spatovali pásmo Svatého Kííže a k mohylám podobné

kopce okolo Nového Trhu, které jako krtkové hromady z doliny vystupovaly. Cesia

údolím Dunajce vedla nás poád výše, lomoz eky rostl, ouboe strmly výše a kol-

mji, astji kráeli jsme chladným borem, a opt jsme pozorovali jako vera, pi po-

znenáhlém výstupu, jak místo žita zastupoval oves. Zde jsem nalezl v obilí studeného

horského pásma s pekvapením jižní rostlinu, která v celém Nmecku chybí a teprva na

jižním oupatí Alp jakožto bue se objevuje *).

Ku poledni kráeli jsme již mezi domky dlouhé vsi Zakopané, zanechali jsme

eku a údolí, z nhož lomoz železných hamr našeho krajana Homoly se rozšioval, na

levo, a vystupovali jsme spoejšími již domky k obydlí gazdy Krzeptovského, jehož po-

hostinství dalek 1 široko jest r.)zhlášo"iO. Bodrý kmet pijal nás vlídn a navrhl nám svj

statek jakožto stedišt našich výletu. Dfím jeho, akoliv jako ostatní též z kmen sru-

') Gladiolus .sgetum.
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bcný, byl uvnit pkiiÉ uhlazenými prkny vykládán, a celé náiní a uspoádání svdilo

o l)iahubylu statného majitele. S vážnou samolibostí ukazoval nám své kon, krávy, pušky,

sekyry, vyšívané haleny svých syn a pestrý šat své nebožky manželky, kteréž na hed-

vábných šrách na pi ve zvláštní sednici zavšeny byly. Ješt k veeru pokusili

jsme se, vystoupiti za zelní zahradou na horu, která skoro kolmo do výšky se pnula a

hustým lesem zarostlá byla. Buky a jedle sloužily nám pi obtížném výstupu co podpora,

až jsme konen v znané výšce na lysé pískové skaliny vystoupili a krajinu pehlídnouli

mohli. Nalézali jsme se ale v zákoutí lesním s velmi obmezenou výhlídkou, na všech

stranách vystupovaly kolmé lesy, proež jsme se brzo vrátih nazpt, uzavevše druhého

dne jíti podél bílého Dunajce do Košcieliska a na horu Pyšnou.

Devný most pevedl nás druhého dne pes kamenité eišt bílého Dunajce,

pestoupili jsme lesnatý hbet a náhle octli jsme se v šírých luinách a lesnatých strá-

ních oudolí erného Dunajce, které zárove s pedešlým bží. Zde jsem uvítal první

omje a orlíky *). Brzo dorazili jsme až do Košcieliska, lázeského to místa, jehož

poloze žádné jiné lázn tak snadno se nevyrovnávají. Nemocní pijí zde oví syrovátku

(žinicu), která se sem z blízkých salaši donáší. Na jednom behu stojí ada dom u

oupatí hory, a na druhé stran vystupuje jiná vysoká strá s mohutnými kmeny, pod

nimiž se lázeští hosté procházejí. Šli jsme ješt hodný kus cesty /a tímto místem,

skaliny sestupovaly nkdy bezprostedn až k ece zužujíce její koryto, a sem tam

spatoval se jasn zelený trávník rozmanitými kvtinami ozdobený **) ; na vlhkých mí-

stech, z nichžto pramínky do blízké vody stékaly, bujnly šfávnaté byliny ""), a všude

rdly se v lese ervené kvítky t) našim krajinám cizí a smíšené s modrým hocem a

žlutým náprstníkem ff). Pestoupivše eku na jednom míst a opustivše vyschlé e-
išt rueje, který nyní co vozová cesta horalm sloužil, octli jsme se na druhé stran

za horou bukovým a jedlovým lesem a hustými borvkami porostlou, u jezera kol

kolem kosodevinou obstoupeného; byl to tak nazvaný „smarczyn staw." Snad piítati

se musí chladnosti v sousedství toho jezera panující, že bezprostedn u nho rosil

tento zpsob borovice horálské, totiž kosodevina, an nedaleko již opt jedle se vypínaly.

Nedaleko od jezera nalezli jsme salaš, jejíž velicí bílí psi zuiv na nás doléhali, až

bodí pastýi je uchlácholili a nás žinicí a brindzou (sýrem ovím) uctili. Pastýi

tito pasou zde sláda zeman po celé léto, a odvádjí nejenom máslo, žinicí a brindzu,

nýbrž musejí stáli za každý kus dobytka, což pi dravosti vlk není snadná úloha. V
houští za salaší spalili jsme mrtvé híb, jemuž vlk jícen byl potrhal; výmluvné to

znamení pítomnosti tchto dravých host. Salaš spoívala zrovna u oupatí Pyšné, hory

ohromné, zarostlé kleí a na. temen docela lysé, jejíž výška obnáší asi 5000'. Mezi

beícím a zvonícím stádem vystupovali jsme zponenáhla na horu kolmou cestou mezi ka-

mením a kleí. Cestou nám klouzaly nohy na klamném, hladkém drnu, v nmž se roz-

manité kvítky spatovaly fff ). Konen jsme dostihli temene hory, odkudž jsme pre-

•) Aconltum Cammanini, Aquilea;ia vulgaris.

") Saxifraga Aizoon, Sedm albnm, Hhodiola rosea.

•**) Chrysoplenium alternifolium, Saxifraga aizoides.

t) Sedm parpureum.

tt) Genliaua asclepiadea, Digitalls grandiflora.

ttf) Primula minima, Soldanella alpina; Homogyne alpina.
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Jilídli tmavé lesy hor liptovských. Vyšší kupy dmoucí se na temenu otvíraly výhled

do nejdivjšího a pcdce pvabného lesního horstva, tak že jsme se, akoliv boue se

pibližovala, pedce od tohoto místa dlouho odtrhnouti nemohli. Nejbližší hory v oudolí

Dunajce šeily se ve stínu tmavých oblak, na východ ale leskly se kostrbaté vrchole

hor v oudolí Bialky, v jihu vystupovaly tmavé hbety liptovských hor a uherských Tater

obmezujíce obzor, jakoby stály na kraji svta. Úrodná dolina prostírala se do pože-

hnaných Uher a pedhoí sestupovalo dol ve vysokých vlnách, ponoeno již z ásti do

chmur blízké boue. Daleko na západu ve stínu šedých mrak bylo vidti erné te-

meno „Babia góra." Když jsme se navrátili do údolí, nalezli jsme pastýe práv pi
dojení ovcí, což zrovna tak vyvádli, jako za as Ulyssových jednooký Polyfem. Ovce

totiž zahánly se jedna po druhé dó zatýnnúho místa, u jehož vchodu s rozkroenými

nohami stál chlapík, který vždy ovci, na kterou ada pišla, mezi nohama stisknul a do

podstavené nádoby vydojil. Zpsob tohoto dojení zdál se nám býti sice násilným, ale

šlo to rychle od ruky. K veeru navrátiU jsme se do Zakopané. Druhého dne roz-

louili jsme se s hostinným gazdou, navštívili jsme ješt hamry v údolí, a spchali

jsme pes vesnice Bialy Dunajec a Poroniny k myslivn u vsi Bukoviny položené. Cesta

poskytovala málo zajímavého, byla ale pro slunení parno a silný výstup krajiny velmi

obtížná. Od Bukovinské myslivny vyšly jsme ješt pod veer, abychom píští celý den

pro návštvu pieciostawu a Moského oka získali. Kráeli jsme zde dlouho po uherské

silnici dol se klonící, a zotavili jsme se v chladu veerním po denním namáhání. Brzo

jsme dostihli oudolí Bialky, akoliv nás cesta vedla ješl po njaký as na vysokém

výstupku ouboe, tak že eka hluboko pod námi huela. Pekrásné buky stály na str-

minách v právo a sestupovaly dol k ece, proež jsme málo kdy skrze stromoví pro-

tjší stranu spatili, až konen, sestoupivše až ke kamennitému eišti samému, na-

jednou kolem sebe nebetyné hory jsme spatili. Z prhled lesních zdály se nám

býti velmi vzdálené, nyní zase myslili jsme, že stojíme zrovna u oupatí jejich. V ne-

výslovné velebnosti pnuli se tito velikáni zpíma do výšky do šera veerního, a eka
a údolí v porovnání s nimi skoro docela zmizela. K jihu nl mohutný Krivá se svými

kolmými stnami skoro jako ohromná krychle, vzadu leskl se Lomnický štít v erván-

kách; klikaté temeno jeho vystupovalo z bloskvoucího snhu. Vápenné hory naproti

nám zdály se býti též kolmé, jenom smrky na tarasech jejich stojící svdily o úpadu

jejich; za smrky vinula se kle jako hadí plém, a ješt výše strmly skaliny a stny

v erných, hndých, žlutých až i bílých barvách ; u jednch hor podobala se temena

k olbímským rovným stolm, u jiných rozptylovala se v etné kamýky a rozsedliny. K

východu a západu zdály se hory pi klamném veerním pohledu náhle zavírati se, ne-

pozorovalo se odkud šumící eka pichází a kam se ztrácí. Však ím dále jsme krá-

eli, tím více se rozstupovalo oudolí, jakoby obrovská ruka hory ke stranám tlaila.

Kráejíce u oupatí hor smrkovým lesem octli jsme se konen na mýtin u polosbo-

ené salaše, kde jsme penocovali. Brzo praskal ped salaší veselý ohe a pistavila

se pinesená nádoba, v níž jsme po celou noc vaili aj. Kdo pro zimu spáti nemohl,

pikládal a obstarával chvílemi vaící se nápoj, který nám ku konci všem spaní zahnal.

Vesele jsme probdli noc, a již ped slunce východem byli jsme opt na cest. Rychle

vystupovali jsme podél potoku Roztok, který se do Bialy vlévá , nahoru ranní mlhou

a rosou skrz bukové lesy ; voda poskakovala šumiv pes kmeny a balvany , a každou

chvíli musih jsme se na položených stromech na jeden nebo druhý beh peharcovati.
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Kvlcna tchto les nebyla píliš pestrá. Jako v Šumav objevovaly se také zde íetnji

mechy, borvky a trávy v obyCejných druzích, nežli peste kvetoucí byliny. Pedce ale

oživují, akoliv spoe, nkteré bílé a modré kvítky behy Roztok, z nichž jsem v Šumav

jenom dv spatil*). Tím bujnjší jest ale zelený trávník a povlak mechový. Nalézali jsme

se práv ješt v pásmu stromovém, když slunce nad hory vystouplo. Pod sebou spato-

vali jsme v jednotlivých prlomech lesa kaskády huící reky, nad níž v dolin hustá

mlha pohrávala, z poátku v nejrozmanitjších odstínech zlomeného svtla, až ji pali-

vjší paprsky trhati a do výšky povznášeti poaly. ím dále jsme šli, tím živjší byl

les, jednotlivé zlatozelené paprslky pronikaly skrze prsvitné listy bukové a zvyšovaly

zelenost bujného trávníku, ptáci zpívali veseleji, eka huela hlasitji a mysl naše po-

vyšovala se ím dál tím více. Za krátko vystoupili jsme však z arovného lesa a lezli

jsme vzhru kosodevinou po houpavé pd. Zde s pekvapením jsme pozorovali,

jaké promny s námi slunce bylo pedevzalo. Každá ást tla, která byla nepokryla,

obliej i ruce, zaala se loupati ; zdálo se, jakoby i tlo zvláštní metamorfosu mlo

podstoupiti.

Konen zaslechli jsme hromový lomoz, vždy vtší ím dále jsme picházeli ; aby-

chom se slyšeli, musili jsme kieti, a konen ani to nepomohlo. Stáli jsme u vodo-

pádu Roztok: u siklavých vod. Mohutná spousta vody vrhá se zde s vysoké stny v

širokém ale tenkém a prhledne'm oblouku. Skalní balvany zachycují dole pvabný

oblouk vodní a nahromaují jej v hluboké tni, odkud opt v divokých kaskádách dol

se vrhá, orážeje se o skály a bojuje s ohromnými balvany, až se po namáhavé cest

do Bialky vlévá. Tak zde pracuje voda ve vn stejném a vn krásném boji. A-
koliv jsme dosti daleko od vodopádu stáli, zvlhli jsme pedce v jemném dešti, který se

daleko rozstikuje.

S obtíží lezli jsme potom jeden po druhém nahoru, odkud siklavé vody pochá-

zejí z tarasu na taras, vždy domýšlejíce se, že dostihneme poslední, až jsme konen
ped sebou spatili širokou vysoinu. Pt prohlubin, oddlených skalními hbety, a v

každé prohlubni rozsáhlá t erné vody : tot jest pieciostaw, každému cestovateli v Ta-

trách nezapomenutelný. Výhlídka odtud byla nevyrovnaná. Pod námi zelenaly se chlu-

my, z nichž se hrnuly silné rueje, a ped námi vystupovaly mohutné klikatiny na ho-

rách u Dunajce, jako polité teplou, rudožlutou barvou. Z úsypk a oupalí jejich prý-

štilo se nesíslné množství praménk, které spojivše se v silnjší potok, skokem a hr-

kotem k dolin spchaly, k severu a východu obstupoval nás podobný amfitheater. Jako

vera zdály se nám skaliny tyto býti docela kolmé, žádný strom, žádná kle nemla na

nich místa, jenom smaragdové drny pokrývaly temena jejich. Sotva jsme vili, že by

na tchto strminách kamzíci se zdržovali, akoliv jsme o lom bezpen spraveni byli.

Slídili jsme po nich, nepomýšlejíce že stny jsou tak daleko, že bychom tam ani slona

spatiti nemohli, ba klamivá blízkost jejich lákala tak, že jeden z nás hodil kamenem,

doufaje vyplašiti njaké stádo. Jak velice se ale divil, když kámen mrštn hozený sotva

v polovici té strán spadl, po které jsme byli pilezli, a skokem k oudolí Roztok se

ítil. Na okrouhlých balvanech u beh melancholických jezer jsme si odpoinuli, sebí-

*) Delphininm elatrnn, Aconitam NapeUus (též y Šumav), Astrantia major, Myrrhis odorata,

Mnlgedium alpinom (též t Šumav), Gentiana asclepiadea.



252

rajíce nkteré rostliny, které mezi skulinami kamen rostly *), a pemýšlejíce, jak voda

v této výšce nahromaditi se mohla. Bezpochyby obdržují tato jezera pítok podzemními

prameny, ktejé ale dosti mocné býti musejí, an odtok posledního vodopád Roztok tvoí.

Po balvanech skákajíce dostali jsme se opt dol do oudolí Roztok, kde jsme na ska-

lách tuOné býlí **) spatili, a na protjší kamenité stráni úzkou stezkou nahoru k širo-

kému hbetu se pachtili. Zde se nám na skalním výstupku objevil kamzík, bezpochyby

na stráž postavený. Bystrým okem nás pozoroval, zahvízdl a odskoil , naež padající

kamení na druhé stran skály dol se ítilo a na celou tlupu prchajících kamzík po-

ukazovati se zdálo. Obyejn nechodí kamzíci tak vysoko, nýbrž drží se radji v ne-

pístupných propastech, a jakkoliv jsme se pak namáhali, házením kamen nkterého
kamzíka vyplašiti, nevyskoil pedce ani jediný. Konen se strá na levo kolmo dol
spustila, a my se obrátili vzhru k trávnaté hoe, na jejímž kamenitém temenu jenom
Empetrum nigrm rostlo. Tím krásnjší byla ale výhlídka. Za námi se prostíralo roz-

sáhlé kameništ, jako kamenné moe, po stran spouštly se strán dol do závratné

hloubky oudolí, a pod námi v kruhu tmavých hor lesklo se tiché Moské oko (jezero).

Od Bialky vzhru hrnuly se kypící spousty bujných les až k hladin jezerní, nad níž

vysoko na vystupujícím tarasu osnženého temena hladina jiného jezera se leskla, ja-

koby každé okamžení dol do Moského oka vrhnouti se mla. Spchali jsme nyní k

Moskému oku, sklouzajíce se po hladkém trávníku dol, a teprva, když jsme byli dole,

pozorovali jsme, jak nás horská perspektiva opt klamala. Shry zdálo se nám, jakoby

Moské oko bezprostedn pod námi leželo a jakoby se odvážlivým skokem zrovna do

prostedka jeho skoiti mohlo, nyní ale bylo širokými lesy od nás oddleno. Kráeli

jsme pi palivém slunci dále, však brzo nás pijal chladný les jedlový a bukový do

svého stínu, kdežto jsme se v mýtinách slunných oberstvili chutnými jahodami a ostru-

žinami; ledové prameny pak obstoupené eichou a šfovíkem poskytovaly píjemný, chla-

dící nápoj. Když jsme vystoupili ven ze stromoví, vedla nás cesta vysokou kleí, zde

onde jedlemi promíchanou, až dol k jezeru, u nhož jsme spusllý švýcarský domek

nalezli. Jako u smrkového stavu na Pyšné roste zde kosodevina již v pásmu stromo-

vém a zastupuje zde Pinus obliqua, která bahništ naší Hejšoviny pokrývá. Když jsme

do švýcarského domku vstoupili, vyhrelo ze zpráchnivlé podlahy svtnice nkolik had,

jež jsme z poátku dle barvy za jedovaté zmije mli, ale dle úzké hlavy brzo co užovky

hladké (Coluber laevis) poznali. Chytili jsme jednu, a soudruh, jemuž se do prstu za-

kousla (uštknutí jest zcela neškodné), vzal ji s sebou na památku, aby si kží její tru-

bici ibuku potáhnouti dal.

Poloha jezera jest rozkošná, tak že jsme nemohli odolati chuti, koupati se v j«ho

vod. Voda jest co led studená a pi tom tak prhledná, že jsme u kraje kameny až

do znamenité hloubky spatili, jakoby jezero jenom nkolik palc hluboké bylo. Dále

k stedu jest ale hladina pedce co uhel erná, což nemže od nieho pocházeti, le

od veliké hloubky. Jako o všech horských jezerech, panují zde také o Moském oku

rozliné povésti, vypravuje se o bezednosti jeho, o dravých, píšerných rybách, ba

•) Gentlana pannonica, punctata, BanuDculus aconitifolius, acris, Aconitum Napellas ,
Hieracinm

anraniiacum.

•*) Sempervirum moutaunm, hiriam, Saxifraga Alzoou.
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uciii-jší paslýi tvrdí, že zJc núkdy americké zboží vyplývá. Tolik jusl alu jislo, že

hloubka jeho není dosaváde vyskouiiiána.

Pítoky do jezera jsou i zde na povrchu velmi slabé
;
jenom od vyššího Éerného

slávu ítí se dol vodopád, a nfikolik malých polQkft ine se z poboních strání dol.

Jezero, mající i v nejteplejším let stejné množství vody, musí tedy, jak již ped tím

podotknutá jezera, z hlubin znané pítoky obdržovati. Mohutný ruej, který z jezera

odtéká, tvoí Bialku k Dunajci spchající.

Odpoledne jsme se rozlouili s jezerem a sestupovali jsme dol podle Bialky

lesem k salaši, kde jsme vera penocovali, až k Poroninám, kde nám pívtivý fará

noclehu dal a ctihodný kaplan p. Kozakiewicz, bývalý poslanec íšský, s námi se bavil.

Druhého dne opustili jsme Tatry, které ješt dlouho za námi ve fialové mlze vystu-

povaly. Kráeh jsme širokým oudolím Dunajce k zíceninám orštýnu, starému to sídlu Zá-

vise erného, kdežto skály blíže k ece sestupujíce poslední výhled na Tatry nám

zamezily. Dunajec zarývá se zde hluboko do pískovcových skal, tvoe romantické sku-

pení, až se u Nového Sandce s Popradem slévá a do otevenjší krajiny obracuje. —

D r o b n o s t i.

Váika tyrskvrná, jinak šidlo (Libeliula quadriinaculalaj.

Hmyz tento objeril se letos v erTnu na nkterých místecli v nesísluýcii honfech, a nehude od

místa , zde o uém promlaviti. V úplném svém ryuuti
,
jak z Téruého pipojenélia obrazu patruo,

jest 1 "j" zdéli a 2'/," zšií i s kidly, má tyry vždy roruoTážn položená, prhledná, situat žil-

kovaná lesklá kidla, ua jichž pedním

kraji o prosted a ku konci nacházejí se

podlonhlo-tyrbranné ernohndé skvrny,

od nichž též jmeuo nabyla. Koen kídel

jest zažloutlý a mimo to se ješt lam

ua zadních kídlech nachází trojhranná,

veliká , ernohndá, žlutavými žilkami

protkaná skvrna. Hlava polokoulitá zšíí

tla, která na velmi krátkém krku jako

ua stopce sedí, ímž ji v pillkruh stoiti

suaduo, významná jest velkýma, nahoe

se stýkajícíma, složitýma, za živa zelenavýma
,

pak hndýma oima, za uim!ž u kraje na er-

ných skráních dv žluté skvrny se nacházejí. Mezi nima nejvejš na vypuklém temen šedi krátká

štétiuovitá, ptileuná, rovná tykadla, a v trojhranu položená ti jednoduchá oka. Pod temenem po-

zorujeme elo velmi vypuklé bledozelenavé barvy. Celá tvá jest outlými chloupky obrostlá. Dolejší

ást hlavy zaujímají ústa, obstoupená hoejším erným pyskem, se dvma žlutavýma skvruama„ a

pyskem dolejším na ti dílce rozštípeným, erným, jehož postranné lánky (vlastu dle Vogta makadla

pysková) na zevnitní ástce žlut zbarveny jsou. U vnit úst nalézají se ostrá, zubatá kusadla,

složená z vodorovn se pohybujících dvou elistí, jich makadel a jazyku. Tlo, outlými blavými

chloupky obrostlé, má erné, ostnité, jen k chápání a sedni schopné nohy. Hru jest zaernalé barvy,

se žlutav zelenými skvrnami. Bicha do zadu, zvlášt u samce, zašpiatlé, horem dol piplesklé,

v pedu žlutavé, v zadu tmavohndé, jest z 10 kroužk složeno, z nichžlo na posledním pohyblivé

výrstky se nalézají, jimiž se obapolii pi páeni drži. Plodidla se u samce ústi ua druhém kroužku,
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rodidla n samice ale Da posleduím. Živi se jponze auhváceuým meiiáim hmyzem> a žijíc v letní dob

puaze nkolik dní, po páení se zahynou. Samice ukládá vajíka do stojatých vod, z nichž se v brzce

vylíbnou malé sice, ale již v obrysu, vyjma kídla, ím dále tím více k ouplné dosplým zvírátkám

podobné larvy, které na dn vod lezouce pouze vodním hmyzem se živí, k emuž jim zvlášt lán-

kovit jako zavírák složený dolejší pysk k chytání slouží. Larva dýchá žábry , která se v každém

kroužku bišním nacházejí, a vypouštním z uich vody též své pohyby zrychluje. Po nkulikrátém

(asi tverém) kže svláeni , k emuž více než rok potebí , stane se pupou , n které ale již

budonci kídla v pošvikách uschovaná naznaena jsou. Tato pohybuje a živl se ale jako díve co

larva, a když as koneného úplného promnní nastane, což obyejné se v msíci ervnu stává,

vyleze z vody na vodní rostlinu aneb na kámen z vody vynívající neb na beh, upne se a sedí

zde nepohnut, až v krátké dob puknutím kže na zádech co úplné vyvinutá vážka vystoupí, jejíž

kídla vihled rostou, až náležité velkosti nabudou, naež když kídla jí uschnou a tlo hebké

ztuhne, uletí, zanechajíc po sob kži v tom samém položení, jak v ní sedla.

Je-li poasí k vývinu tohoto hmyzu píhodné, totiž vlhké a vlažné, vyUhne se ho nesmírné

množství, a jest se domýšleti, že k nám z bainatých krajin jižnovýchodních, nejspíše z Uher, pi-

chází, z kteréžto strany také tato hejna letos táhla. Táhnoucí hejna vážky tyrskvrné pozorovali již

Roesel, Meinecken, Germar, Kirby, Leunis a j. v., a sice v tom samém smrn hlavním od východu k

západu, jako to letos n nás v Cechách se dlo u Hostivic, Nepomuku, Chomoutová, Devuic u

Prahy, v Kanálsk zahrad a j. v. Dle zmínného zpsobu žiti není vážka tyrskvrná nikoli

škodná anobrž co hmyzodravec užitená. JJr. Karel SpoH.

Zdali jsou krtkové na lukách ke škod neboli k uíitku*}?

(Pedneseno v shromáždni Mladoboleslavské hospodáské a lesnické jednoty od jejího lena Jana

Šámala, dne 30. srpna 1852.)

Již ve svém mladistvém vku jsem slýchával, kterak vládní rozkazy vyšly, aby se vrabci

co hlavní škdcové tešní, pšenice, jemena a jiných rostlin, vesms chytali, zabíjeli a hlaviky jejich

zárove s kontribucí odvádly. Však rozkazy tyto dlouho netrvaly, neb v brzkém ase vbec se-

znáno jest, že pi skrovném potu vrabc tím vtší hojnost housenek, chroust a jiného hmyzu

stromy valn ožírala, až je konen docela zhubila.

Tu tedy zase naopak naízeno bylo: Všem vrabcm Pardon! — — a od té doby,

housenek tak mnoho již nebylo. Velký tedy vrabcv užitek malou škodu, mlsáním na tešních a

pšenici psobenou , mnohonásobn pevyšoval, a patrn vysvtleno bylo, že píroda vrabcm nemalé

povinnosti uložila, a že nejen vrabci, nýbrž i všickni ostatni tvorové v pírod povinnosti pimené

mají, o emž by se velmi mnoho výtených píklad uvésti dalo ; to však by nás na píliš velké roz-

cestí vedlo, k emuž asu nepostauje. Budiž tedy zde toliko jediná otázka stran krtk rozešena.

—

Akoliv písná slova; Všem krtkm záhuba! již od starodávna se ozývala, pedce

bedlivým pátráním pírodních smr brzo seznáno jest, že i krtkm, práv tak jako vrabcm, pí-

roda mnoho prospšného vykonávati velí.

Paížští zahradníci , tito proslulí znalci v pstováni všech zrostlin, jak jsem se doetl, krtky

m lukách schytané do svých zahrad nasazují , aby jimi žížaly a jiné neesti ze záhon vypudili.

Též nedávno i v našem kraji jistý soused si stžoval, že žádných zelenin ve své zahrad

vychovati nemže, ponvadž všecky outlé rostlinky, sotva s veera vysázené, hned již píští ráno od

žížal do dr zataženy bývají. 1 tu mu známý zahradník ponavrhl, by sob nkolik krtk do za-

') Opoždno.
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hraJy nasadil. To ululv v brzKém ase se pesvdil, že žížal den ode dne mén. salátu, kapusty

a jiných rostlin ale tím více na záhonech bylo ").

Nápodobným zpsobem 1 já ve své zahrad krtkm nemálo peju, a dle starého písloví

:

Všeho moc škodí! jen tenkráte jich trochu, a sice zvlášt jen ukolo paišté, kde podrývání

pdy mnohou drahou a pracnou snahu kazí, vychytati dávám, pesvden jsa, že v paišti a v po-

boní pd, astokráte pehazované a pesývané , bez toho jen velmi malá ást žížal se vynachází.

Co zde nyní o zahradách podotknuto bylo, to též i o polích ouplnou svou platnost má a

snadno dokázáno býti mže.

Tu však mnohé hlasy ozývati se slyším: kemu ale na lukách krtk potebí? —
a tm budiž následovní odpov:

Když louka dlouho loukou jest, pak v stínu husté trávy vzduch zpodní pdu luebním zp-

sobem zúrodúovati nemže. Taková pda povždy jen skrovné vzrst luní píce podporuje, a to tím skrov-

nji, ím více následkem toho mech neb chmerek mezi travou se upíná. Tu se íká, že louka již

zastarala. — Posypávání tak zastaralé lonky popelem a a:ypsem, neboli polévanou hnojnon stavou ovšem

mech hubí a vzrst píce podporuje. To vše ale piltš mnoho práce a nákladu stojí, a jen s vrchu,

tedy jen polovin oninkuje, mnohem více ale by oniukovalo, kdyby zpodní pda pevrstvena a

vzduchem, totiž uhlíkem, vodíkem, kyslíkem a dusíkem nalézajícím se v nm, zourodnua byla.

K docílení toho posledního ouinku moudí a opatrní hospodáové, když z mechu na louce se

množícího neouroduost zpodní pdy pozorují, louku peorat, pohuojit a nkolik let po sob obilím

poset, neb zeleninami posázet, a pak opt do zourodnéné pdy senné trnsky, dtel a jiná travní

semena zavláet dávají, aby se tím zpsobem zase dobré luní píce pro dobytek dodlali. To ale

jest velmi pracné, nákladné a jen tam možné, kde žádného rozvodnni nebývá. Kde íní neb

rybniní voda asto na luka vystupuje, tam orání luk rádno není, ponvadž pda, orbou zkypena,

asto a lehce by odploula.

Tu tedy opatrnost a nenost hospodáova nic nespomáhá, a takové lonky v nížinách všecky by

zastarat, ano i pestarat musely, kdyby píroda zahálela a vlastních pimených prostedk sob nehledla.

Tyto prostedky jsou, že krtky do luk nasadila, aby všecko jinak nemožné zprostedkovali a na-

pravili. Krtkové tedy dle poukazu pírody dnes zde, zítra jinde, a tak den ode dne a rok od

roku semotam louku podrývají a zpodní neonrodnou neboli mrtvou pdu na hromádky ven vyvrhují,

až asi za 10 neb nejdéle za 20 let celá pda mírným zpsobem pevrstvena, vzduchu pístupna a

tím samým patiné zourodnua se stane. Žádné rozvodnni tak povolnému peorávání louky neškodí.

Ze pda od krtk na Inkách nahromadná vzduchem náležit se na.syti a vzrst rostlin ne-

málo urychluje, chytí zahradníci již dávno vypátrali, nebo ji po lukách sbírají a do kvtinových

hrnk, zvlášt aby lialkám, jak se asto stává, koínky nepodhnívaly, dávají.

Tak velká oninnost pírody mnohým hospodám ani nenapadne, aniž sob pi tom pomyslí,

že jim nic více na práci nezstává, než toliko krtí hromádky astokráte rozhrabat, aby kosa pi

sekáni sena mnoho kaz netrpla. Tuto nepatrnou práci pi tak velmi užiten innosti pírody

každý hospodá mile rád vždy podniknout, a pi tom zcela ujištn býti mže, že obyejn i píroda

hojnost svých vlastních prostedk má, aby poet krtk, jako všech jiných neestí, kdyby pílišným

se rozmnožováním škodili, umírnila, ehož patrný dkaz na píklad i na housenkách a plžích máme,

ješto vloni nejvtší snahou lidskou sotva k pemožení byli, a letos sami od sebe skoro vesms zmizely.

Docela tedy pesvdeni jsouce, že každý i nejmenší tvor, a proež i také krtek, své veliké

povinnosti v pírod vykonávati musí, nebrome proti pírod a nehubrae ve své ueprozetelnosti

píliš neboli bez píiny to, co ona tak pívtiv nám k patrnému užitku ustanovila. — Proež

ledy dobroinné pírod : Sláva ! — a krtkm na lukách užiteným dle možnosti : Pardon ! -

•) prcdliaziijc se krtkm, že rostliny ožlrají, ale to jost pouhá pomluva. Jako ovce nežere maso, nezivi se krtek

rostlinaiul. U koena nalézá so práv6 jenom proto hojn, že lam škodné pomlravy a žížaly nalézá, kteréž roslliny

l,ui,( Pozn. redakce.
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l'uclriié ielez-o Žamberské.

Na cest, kterou jsem vloni do východních ech podnikl , ahych se s nkterými pírodními

pomry seznámil, nalezl jsem ve sbírce pana Hua;ona Nelwalla, c. k. podkrajského komisara v

Kutné Hoe, kus povtrného ili meteorového železa, které ku konci pedešlého století u Žatnberka

spadlo, od nkolika Zamberských mšfan pozorováno a u jednoho z nich dlouho co památka cho-

váno bylo. Hned po svém píjezdu do Prahy v íjnu dal jsem meteor tenlu obronsiti a vyleptati,

naež se na nm nejkrásnjší hlaceuý sloh (tak nazvané VVidmanstettovy figury) objevily. Nyní

stojí meteor tento ve sbírce eských nerostu v národním Museum. Máme nyní již více železných

meteor v Cechách spadlých nebo pozorovaných, totiž Loketský, Bohumilický, Broumovský, jeden

prý nalezený n Slaného, k uimžto nyní náš Zamberský pistupuje , a mimo to též povtrné ka-

meny u Lysé. Žebráka a Tábora s nebe spadlé. Prozatím upozoriínji jenom na tyto vzácné stupy

mimozemské íše, zanechávaje obšírné pojednání píští dob. Jun Krejíi.

Návští O pírodovdeckých loiiliácli.

Scét a jeho diny. Sepsal J. Malý. S 57 vyobrazeními. V Praze. Tisk a náklad Jarost.

Pospíšila. 185i.

Knížka tato podává v jasné strunosti pehled nejzajímavjších úkaz pírody a hodí se vý-

born co pouná a zábavná kniha žákm a dosplým. Jakožto základu použilo se spisu : »Die

SchápHing in ihrer Herrlichkeit," akoliv nejvtší ást samostatn jest pracována. Zvláštní zetel

jest obrácen k poádnému názvosloví, ímž knížka tato tím vtší ceny nabývá. Cena neobyejn

mírná, obnáší 16 kr. ve stíbe

Práv se dotiskla a tyto dui vydávati se bude již ohlášená kuiha :

Pehled soustavy živoišné od Jana Krejího. Tisk a náklad J. Pospíšila, cena 1 zl.l2 kr.st.

V poslední schzce musejního otiboru pro pn'i'0(lní vdy sdlil pan F. M. Opic

zprávu o botanikovi p. J. Ch. Neumannoci z Jielína v Cechách , který náleží k nej-

starším a nejzasloužilejším skoumatelm rostlin naší vlasti, a nyní zlým osudem proná-

sledován v nejtužší bídu uvižen jest. Pan J. Ch. Neumann byl díve s velikou pochva-

lou správcem zahrad v Hluboši, v Lužici, v Malé Skále, ml živého oufiaslenství na pra-

cech Pohla, Tausche, Opice a jiných, až konen stáím sklíen k svému synovci do

Jihlavy se odebral, kdežto jeho podporou a malou pensí se udržoval.

Když však zmnou majetníka panství, kdež posledn sloužil, pense vydávati se

pestala a synovec jeho pro chorobu mysli do ústavu pomatených do Pi-ahy dovezen

býti musil, ziistal ubohý staec náhle bez pomoci a inusil by snad žalostn zahynouti,

kdyby se ho litlocitní pátelé jelio neujali. Vyzývají se tedy uctiv všickni pátelé za-

sloužilého pírodoskumce, jakož i pátelé a píznivci pírodních vd, aby darem n-
jakým starým dmím jeho ulehili. Byl by to vru smutný ilkaz, kdyby mezi námi muž,

o vdecké skoumání pírody tak zasloužilý, v nouzi a bíd zahynouti musil. Pí-

spvky pijímají se v kancelái p. dra. Frye, v Jindišské ulici, . 900, na Novém

Mst v Praze, a zašlou se hned panem F. M. Opicem do Jihlavy , kdežto p. Neu-

mann bydlí. Redakce.

Tiskem Bediicha R,olilika v Karlov ulici . 188 v Praze.
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Život pod vodou.

Od Em. Porkyn.

Ped dávnými vky pokrývalo moe celou naši zemkouli, a jenom nejvyšší temena

prahor vystupovala zponenáhla z hladiny moské co malé ostrovy. Konené ustoupilo

vodstvo nazpt, objevila se pevnina, pedešlé méliny promnily se ve vysoiny a pedešlé

hlubiny v údolí a plán. Až po dnešní dobu dosvdují hojné skamenlé zbytky moských

zvíat v jistých skalách se vyskytující, že tyto skály nejsou nic jiného, le vyschlé

bahno z vody, pvodního moe usazené. Mnohé tisíciletí uplynulo, nežli zem z mo-
ských vln vystoupila, a mnohé tisíciletí snad uplyne, nežli opt nové zem z lna

moského povstanou.

Tikráte vtší prostoru nežli suchá zem zaujímá dosaváde moe, a pod hladinou

jeho, jakož i na mlích behách hemží se dosaváde nepehledné množství zvíat a

rostlin, podobných k tm, jejichž pravké pedchdce v skamenlých stopách nalézáme.

Podivná sms vysokých hor a rozsáhlých rovin táhne se pod moem a chová v sob

taj plný svt, jehož skrýše leprva zponenáhla odhalovati se poínají.

Arabské a románské povsti vypravují o jezerech a studánkách. Vilami obýva-

ných. Kdo se do isté vody jejich ponoí, octne se náhle, místo na bahn a blát,

na pekrásn porostlých luhách, kráí pvabným stromovím a spatuje zlatoskvoucí hrady

a msta. Takové jest moe. Plavec , odraziv od zem zelené, vznáší se ve svém ko-

rábu dlouho nad nesmírnými propastmi, kam olovnice ani dosáhnouti nemže, až ko-

nen mezi klikatými útesy se piplaví k moské krajin, kde dno více se vyzdvihuje.

Zde se otvírá ped užaslým zrakem jeho pod prhlednou vrstvou vody pohled na sms

neobyejných rostlin, vtších a barvitjších nežli naše stromy a kvtiny. V lesích tchto

rostlin prohání se zvíectvo nejdivnjších podob a barev, o jakém ani nejbujnjší obraz-

nost zdání nemla, a spolený živel všech tchto tvor, totiž voda, zvyšuje ješt pí-

šerné hemžení jejich. Na zemi jsou obyvatelé pevniny, vody a vzduchu písn od sebe

oddlení. Ptáe si bezpen zpívá na vtvi, akoliv koka pod stromem drápy chystá,

okoun uklouzne rybolovné volavce do hloubky, napájející se túr pádí do bezpeného

lesa, zhlídne-li ve vod žravého krokodila ;' veverka, opice šplhají se bezstarostn s

v lve na vtev, vdif, že nepítel jich tam nedostíhne.

17
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Jinak jest lo v moi. Tam žije všechno v jediném živlu a dravec pronásleduje

svou koist pohodln z nejvtších hloubek až k hladin. Jlezi vtvemi ohromných

chaluh (Fucus) plove velryba lovící zvonovité slimejše Oli^dusae) , které polekané

rychle do hloubky se spouštjí. Tisíce moských hlemejždii sete velikán tento svým

hrubým tlem s lisl dol do hlubiny, odkud teprva pracu do výšky opt vyplývají a

nového stanovišt, nkdy i na velryb samé, si vyhledávají. Málo kdy vnikne loví

oko do onch hloubek, kde se všechno hemží a tlaí, a jenom na behách jižnjších

moí, kdo hladina pi lichém povtí co kištál prhledná a co zrcadlo hladká se jeví,

podaí se nkdy na as divuplné podmoské lesy a rejdišt moských tvor pozorovati.

Také již behy našich evropských moí podávají nám, ovšem v menší míe, obraz pod-

moského živola. Rozmanitých a velmi pouných zábav užil jsem v tom ohledu na

behu Adrialského more, kdežto píliv peste smíšené tvorstvo na beh vyhazuje, z e-

hož si obraznost pedstavení uiniti mže o žití podmoském. Mezi balvany, které v

dlouhých adách u behu stojí, valí se neustále voda bu huením a pnním, bud je-

nom tichým víením. Nkdy se i na chvíli pozastaví, a pedstavuje hladce lesklou plá.

Chaluhy karmasínové k mechm podobné (Chondria), pomíšené s vtvemi Liagor, vá-

pennou korou potažených, ustávají zponenáhla ve svém pohybování a lnou tiše k dlou-

hým stužkám Zostér trávozelených. Kulatí raci lezou obratn svými dlouhými nohami

ve skulinách skalních, vždy k jedné stran se uchylujíce ; na dn válejí se protahující a

zkracující se Holothurie, kolkolem píssavnými trubkami opatené a k ohromným píjavkám

podobné. Dále mezi kamením rejdiije kulatý tvor tuhými ostny pokrytý, moský

ježek; píbuzná k nmu moská hvzda pissála se jedním ramenem ke skále a stojí

kolmo a ztuha ve vod. Pestré ryby prošlehují vlny sem tam, jednu z nich polapila

mnohoramenná sepie a stahuje ji k tvrdému zobáku svému. Prhledný modravý zvonec

s pomeranovými vlásky na kraji plyne zvolna a pvabn k behu, stahujíc se stí-

dav v kulatjší tvar a rozšiujíc se v plošší desku. Ale jak mile vtík hladinu zka-

deí, ponoí se do hloubky. Byla lo medusa. Za ní plove dlouhá modravá stužka,

tak nazvaný pás Venuše, ale i tento tvor brzo se ponoí, neb moe stává se vždy ne-

pokojnjším, hvzdoústoví polypi, jako krásn zbarvené kvítky na kamenném koví roz-

troušení, zmizí, moská tráva poíná se pohybovat, neobratné moské hvzdy spadá-

vají do hlubiny, hndorudé moské sasanky (polypi) nemohou se více poznali, ryby

zmizí v širém moi a hndé chaluhy poínají opt dle ruchu vlnobití sem tam se ký-

vati. Jenom raci jezdí ješt hbit po kamení, držíce se pevn svými ostrými drápy.

Tu se objeví v moi bílé pásmo, dlouhá to vlna, hrne se blíž a blíže, jakoby zem

chtla vydobyli, pleská o kamení a pokryje zvdavého diváka rozstíkanou pnou. Celý

houf barevných lastur vyvrhne moe i s odtrženými chaluhami na beh, pestrý život

zmizí na behu mezi kamením docela, a draznjší vlna pinutí brzo i pozorovatele

ustoupiti dále. Z moe vyvržena sepia, držíc ješt rybu v zobanu, pomáhá si teJ smš-

ným zpsobem, aby se opt do vody dostala, vlekouc se svými ssavými rameny od ka-

menu ke kamenu. Lépe se daí vyvTženým rakm; ti rychle pádí pes kamení a vrhají

se znova do zpiznného živlu.

Krásnjší jest pohled pi tichém povtí na zálivy erveného more. Veliké sady

purpurových korálových kmen rozkládají se tam na nehlubokém dn moském, pokryty

hvzdami co chrpa modrými. Jiné bílé korálové kmeny vystavují nesmírným svým roz-
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innožovánírn celé útesy *), ba v Tichém oceánu dlouhé ady ostrov, kokosovými palmami

zarostlých. V podmoských roklinách a propastech vyzdvihují se pralesy ohromných

chaluh (Lacrocyslis comosa) až na 300 st. dlouhých, jejichž olivov zelená barva nád-

hern se liší od rudých korál.

Podobné rostliny**) bujní ve všech moích, brzo v jemných skupeninách ine-

chovilých, brzo v skupeninách trávnatých se širokými služkovitými listy. Jedny podo-

bají se k provaziim, druhé k tenounkým vláknm. Ba i podoby palem , sosen
,

jahlofl

opakují se v podmoských lesích v obrovském jakož i v nejmenším rozmru. Veliké

vzduchem naplnné mchýe na vtvích iiraislné, jimiž se chaluhy na hladin udržuji,

podobají se k ovoci, a rozmanitá barvitost s odstíny zelenými, modrými, žlutými, hn-
dými zvyšuje pestrý pohled v lakové míe, v jaké se ani na kvtinách pevné zem
nespatuje.

V oteveném moi pokrývají plynoucí chaluhy ohromné prostranství, tvoí tam

takka nesmírné louky. Nejvtší taková chaluhová louka nalézá se v Atlantském oceánu

mezi Azorskými ostrovy a Brásilií a nazývá se jezero Sargasové. Skládá se celé

z plynoucích chaluh (Sargassum vulgare), jež moské proudy a boue od beh od-

trhly a do širého moe zanesly. Kolumbus ploul trnácte dní tímto chaluhovým

moem, které šestkráte vtší prostoru zaujímá, nežli celé Nmeclio. Chaluhové sku-

peniny netvoí zde ale souvislou spoustu, nýbrž rozpadávají se v elné ostrovy. Také

jinde v oteveném moi a na nejkolmjších bezích vyskytují se chaluhy , zakotvené

svými drápovitými koeny až na dn, dosahujíce na tisíc stevíc délky. Bujným zr-

stem jejich zdobí se propasti horalových útes v Jižním oceánu, jakož i kolmé stny

ledových ostrov na severu.

Ohromný a rozmanitý jest život v moi , v divoké smsi se jevící, jako ped

dávnými vky, když pevnina naše se tvoila. Ohlídneme-!i se však blíže po podstat

tvor moských, shledáme pouze bezkvté rostliny a nedokonalé živoichy s nejjedno-

duššími ústroji, asto pouhé sliznaté kavaly, asto více z kamenné nežli ze zvíecí

látky složené, jež živící moe pestrými barvami zdobí a v ohromnou hmotu zvtšuje.

Moští raci zastupují tam jedin u vlším potu tídu lenovc , na pevnin tak rozma-

nit a etn vyvinutou, a stoji daleko za mravenci a velami, umleckýiji pudem vy-

znaenými. Z obratlovc nalézáme zde pouze velikou tídu njných luhotvarných ryb,

žraloky tup hltavé, a jiné píšerné podoby s hnusn šedou až i skvoucí se barvou.

Ohromní mošlí ještrové již dávno vyhynuli, a jenom nemotorné želvy a nkteré ha-

dovité tvory zastupují tídu plaz. Moští pláci živící se moskými tvory uhnizdují se

na pevné zemi (rackové již v Cechách) a ponouji se jen do vln, aby slelhbit rybu

njakou ulovili. Ssavci moští, k rybájn podobní, velryby a tuleni, jsou jenom v skrov-

ném potu zastoupeni. Zkratka, spatujeme pi vší hmotné velikosti a barevné nád-

hee jenom nevyvinutá tla, jako pi tvorech vymelých a zahynulých, jejichž zbytky ve

vrstvách z pramore usazených se objevují.

V jak jiné míe jevi se život na kraji našich rybník, v potocích a pramenech.

Zde není žádných nestvr, které by koupajícího se pohltily nebo lodi pevrhly, nanejvýš

•) Viz cláuek : O vlivu uejmeiLsich tvoru iih vylvoell! sC vrstev zemskycli.

"•) O nichž Inde pojeduáiio zvlášt v následujícím ísle.

17»
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íhají klepeta raí a ostré zuby vodní myši v zálohách baheiiiiích anebo pissají se pi-

javky k nohoum brodícího se hocha. A pedce jest tento nepatrný živul v sladkém

vodstvu pevnin vyvinutjší, což vbec o životu na pevnin platí. asy (Algae), jediné

to rostliny moské, jsou v našich potocích pouze drobnohledné, a též z nižších tíd

zvíat vyskytují se pouze malí zástupcové. Ale kvetoucí rostliny plovou na hladin vodní,

a tisícero larv hmyzu, brouci, pavouci, hemží se ve vod. Pozorujme vodní strouhu

z jara. Vodní rostliny s tence rozdlenými listy, které na nezamrzlém dn v zim dí-

maly, vystupují s pupeny krásn zelenými do výšky.

Mezi nimi pohybují se mloci s ploským vlnitým ocasem a potápjí se žlutokrajní

vodní brouci, lovíce hravé rybiky nebo neobratnjší larvy hmyzu. Nad nimi dlouhonohé

žáby domáliají se behu nkolika ráznými pohyby, mezi tím skákají jiné s kraje v dlou-

hých skocích dol. Užovka vine se travou a blíží se k behu, brzo jest vidti hlavu

její brzo ocas, teJ se kroutí vodou jako pružný prut; žáby na vlhkém kamenu zpoi-

vající, které se dlouho nepohnut do oblak dívaly, rozskakují se polekány na všechny

strany. Jenom nezkušeného mloka uchytí ješt chytrá užovka a vecpe jej do šíícího

se hrdla , akoliv se mlok co možná braní *). Krk její se nyní nadme, spokojen za-

hrává si žíhadlem (rozeklaným jazykem) a ukryje se opt v tráv na protjším behu.

Larvy friganid, v trubkách z písku slepených uzaveny , vlekou se na mlkém behu.

Dravé larvy sídel íhají pod listy vodních rostlin na koist, kterouž elistmi klešfnatými

uchopují.

Nastane léto. — asy leží v hustých zelených povlacích na vod, a jenom silná

žába kleslí si jimi cestu. Vodní rostliny vystoupily již z vody a rozšiují své listy, mezi

nimiž zde onde bílý neb žlutý kvt vyniká. Leknín a stulík pokrývají celé rybníky, a

pod jejich širokými listy visí nesíslné množství hlemejžd a pijavek, nad velkým kvtem

jejich víí celé sloupy komár. Útlá vážka vznáší se nad vysokým rákosem, promnivší

se z neobratné larvy v lehce okídlený hmyz, a jako jestáb vrhá se na vodní mouchy

a slabší zabloudilé motýlky. Dlouhonohá hydromeira míhá se v steihbilých postupech

po pružné hladin, a mezi tím pohybují se jako stíbrné kuliky vodní pavouci, bublinou

vzduchovou obejmutí, po hladin. Žabina, která z jara v podobn prhledných zrneek

vodu pokrývala, promní se nyní v zástupy tmavohndých pulc, kolem nichž draví vodní

brouci tancují. Žáby a ropuchy skehotají, komái víí v povtí, pvci šveholí v roky ti,

vše dýše ilý život.

Ten samý ilý život spatíme opt, když kapku vody z tch samých míst pod

drobnohledem skoumáme.

Tak tedy všechno oplývá životem, i nesmírné moe i nepatrná kapka ze stojaté

vody, a to životem co do množství mnohem mohutnjším, nežli na pevnin, akoliv

mén bohatým na rozmanitost tvar.

*} Videi jsem jednou úžovkn, Jak chytila velikou žábu pouze za zadjii nohu, tak že ješt temi ostat-

ními skákati a hada za sebou vlécl mohla. Kouené se ale užovka kolem kee zavinula,

a navzdor všemu bránní k velikému mému podiveni žábu poznenáhla polykala, až konen docela

ji pohltila.
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O vli^ni nejmenších lístrojnýcli tvor na vyvinutí se %Tstev pozemských.

Od Prof. Dr. A. E. Heussa *).

Nikomu není neznámo, v jak úzke'm spojení se nalézá organický život s pdou
a povrchem zem, na némž jest rozložen. Víme, že vyvinutí a rozdlení ústrojných tvor

závisí od pdy, a že celá povaha živoišstva a rostlinstva každé zem , každého moe
podstatné se zakládá na klimatických a tellurických pomrech, totiž že závisí od výšky

nad moem, od povahy pdy, od vláhy, od hloubky vodstva a tisíce jiných okolností,

které v každé zemi a v každém moi se mní. K pomrm tmto obrátili v novjší

dob nejenom skoumatelé pírody, nýbrž i vzdlanci vbec pozornost svou a vytvoili

zvláštní, velmi zajímavou a užitenou nauku, totiž zempis rostlin a zvíat, který ode

dne ke dni vtších pokrok iní.

Mén rozšíena jest známost patrného a veledležitého vlivu, jímž naopak ústrojní

tvorové na povrch zem ouinkují, a sice dílem prostedn, dílem bezprostedn, mocí ru-

šivou a tvoivou. Vliv tento náleží k nejdležitjším pomrm, pod jejichžto vládou od

prvního se objevení ústrojného tvorstva podoba tváe zemské mnila se i až do nynjší

doby se mní. Nechci slov šíiti o psobení rostlinstva, které zajisté každému v oi

bije, kdokoliv spatí nesíslné a velerozsáhlé skladišt kamenného uhlí v rozliných útvarech

uložené a z bujného pravkého zrstu povstalé ; nechci vykládati tvoení se rašeliny,

které se takka nám ped oima dje; též nepotebuji dokazovati, že práv rostUnstvo

nejvíce prospívá k zdárnému vydatku ornice, a že neustálý obh látek v zemi hnijících

spojuje iíši bezústrojnou s íší úslrojnou. Takové ouinkování jeví se vihled, a kaž-

dému musilo již více nebo mén býti nápadné. Obmezím se v následujících rozpravách

pouze na živoišstvo a pokusím se o to, abych vyložil, že ne menší mocí na povahu a

tvoení se vrstev pozemských psobí. Ovšem jsou bezprostední jak rušivé tak i tvoivé

ouinky zvíat na povrch zemský velmi nepatrné v porovnání s jinými silami , ale tím

mocnjší jest vliv
,

jímžto prostedn na vrst\'y zem ouinkují, ponvadž se zbytky

odemelých živoich k tvoícím se vrstvám pimšují a podstatn v jejich tvoení a

zvtšování se ouaslují.

A živoichové, kteí v ohledu tom se objevují, nenáležejí k vyšším a velikým,

jižto svými rozmry nezídka podivení a hrzu vzbuzují, nýbrž práv k nejmenším a nej-

outlejším, jejichž pemalinký rozmr v nejnápadnjším odporu jest ke spoustám skalním

vlivem jejich povstávajícím. Nesmíme se tedy diviti, že znamenitá innost tchto zvíátek

lak dlouho lidem neznáma zstala, anof bez toho nahlédnutí do divuplného svta tchto

útlých tvor teprva tenkráte se otevelo , když dležité pokroky a opravy ve vdách

fysikálnich skoumatelm ty nástroje do ruky podaly, jichž k tmto pozorováním se po-

tebuje. Vždyf to leží v lidské pirozenosti, že hlavn k tomu pozornost se obracuje,

co velikostí, silou nebo jinou nápadnou vlastností ped jinými pedmty jest vyznaeno,

a že bez povšimnutí zstávají tvorové, kteí patrn na smysly nevrážejí nebo jinak ne-

významní se býti zdají. Tím zpsobem se stalo, že malé nepatrné ústrojenstvo, po celé

zemi rozšíené a i na tonách, kde každý jiný vtší tvor hyne, v nesíslném množství

vyvinuté, dlouho za nepatrné a nedležité se považovalo, až teprva novjší zkušenosti,

jmenovit ale skoumání Ehrenberga práv opak tohoto náhledu objevily.

*) Peduíšeno v pírodovdecké spolenosti „Lotos,"
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Nyní jest dokázáno, akoliv jcšlÉ u všeobecnosti mén známo, že veliká ást vrstev

pozemských pvod a lálku od lOchto iillounkýcli zvíátek obdržela, která v drobnohledné

malikosli bez pestání innost svou jeví; jest dokázáno, že zvíátka tato, dosazujíce

nesmírným potem nepatrné své rozmry, celé hory vystavti , jezera a moské zálivy

vyplniti, ostrovy a útesy v bouném moi vybudovati mohou. Ba celé krajiny , rozlehlé

kvetoucí zem skládají se z vrstev tmito tvory povstalých, a jiné opt obdržely by

docela jiné obrysy, povaha jejich by se zúplna promnila, kdyby zbytky jejich najednou

ze zem zmizeli mly.

Ti živoišní tídy jsou to hlavn, kleré v ohledu tom pozornost naši zasluhují,

totiž tída Póly p, tída Foraminefera a tída nálevník ili Infusorii.

Obrátíme tedy k tídám tmto svou pozornost.

Tída polypii obsahuje nejvtší tvory ze všech tchto zvíat, vliv jejich na

tvoení pevné látky povrchu zemského jest nade všechnu pochybnost, a proto pojednáme

nejdíve o pamtihodné léto tíd , zanechajíce promluvení o druhých rozpravám

pozdjším.

Po dlouhý as panovala o polypech mínní ve své podstat docela chybná, a

akoliv jednotliví osvícenjší skoumatelé chybnost jejich uznali a temnou roušku odhaliti

se snažili, podržela pedce mínní tato dlouho vládu svou nad pravdou, jakož se viibec

dje s nov odkrytými sadami , které zpoátku vždy s pedsudkem a nepravdou

tuhý boj svésti musí, nežli zúplna zvítzí. Nkteí pipoítávali se pro podobnost k ji-

stým tvaríim nerost Ckc stromm Dianinu a Saturnovu), i naznaovali je jménem

Lithophyt, totiž kamenorost; vtší iist zvlášt starších pírodozpylc pova-

žovala je ale za rostliny, s nimiž polypové s ohledem na svj zrst a tvar skuten
jistou podobu mají. Od tchto skoumatel naznaovali se jménem Zoophyt nebo

P h y t o z o , totiž kamenožilc. Mínní toto zdálo se býti nade všechnu pochybnost

vznešené, zvlášt když z poátku 18. století Marši gl i, skoumatel jinak velmi osvícený

ale píliš obrazotvorný, jednotlivé tvory, kteí v polypových kmenech obývají a asto nej-

krásnjšími barvami se vyznamenávají, spatil a za kvt tchto moských rostlin vyhlásil.

Teprva o nkolik desítiletí pozdji pesvdil se Peyssonel o zvíecí povaze po-

lyp, kterýžto vynález ale za fantastický výmysl pepiaté fantasie se považoval a k plat-

nosti ani pijíti nemohl, až konen badáním Bernarda de Jussieu a jiných uenc,
jakož i souasným odkrytím sladkovodných polyp, jež Trembley nejdíve pozoroval,

patrn a vihled se dokázalo, že polypové náležejí do íše živoišstva , kdežto od té

doby také své místo zaujali. Akoliv pak pozorování v oboru této tídy se množila a

známost rozliných tvor a ústrojí se objasíiovala, zstala tída tato v pírodopisu pedce

daleko za ostatními, k emuž ovšem nejvíce pispla nesnadnost, skoumati samo zvíe

obývající vkorálovém kmenu, kterýžto poslední obyejn byl jediným pedmtem skoumání.

Až do nejnovjší doby byla tedy tída polyp neuspoádaná sms, pestré chaos, v nmžlo

se pohodln nahromadovalo množství nižších zvíat, pro svou zevnitní podobnost k po-

lypm pidružovaných, akoliv od nich asto daleko se lišících. Teprva výsledkem nej-

novjšího badání v oboru porovnávací anatomie, zvlášt krásnými pracemi iMílne Edwardse

a jiných uvedl se poádek do této smsi; nepináležité se vylouilo a ostatní dle v-
deckých zásad vzájemné píbuznosti sestavilo. Milné Edwards a Haime uveejnili první

vdeckou soustavu, obsahující nejenom polypy dosaváde žijící, nýbrž také skamenlé

zbytky, jichž den ode dne pekvapující množství pibývá, eledi nezmar, trubatek a



263

zvonkovýcli polyp (Hydrida, Ttibiilarida, Campanularida), druhdy k polypm piipoitá-

\mié, Ivon' nyní zvláštní tídu slimejš (Hydíomedusae), a mnolicm dokonaleji ustrojené

niccliovky (Bryozoa) pidružily se k mékkejšíim, mezi nimiž nejnižší místo zaujímají.

Vlastní polypové, žijící bud porznu, bu spolen na rohovitých neb vápnitých,

rozliné vytvoených kmenech, stojí na velmi nízkém stupni ústrojenství a jsou dle

vzoru velmi jednoduchého stvoeny.

Válcovité nebo obrácen kuželovité zvíe nese na svém hoejším, vždy volném

konci vnec dutých bezbrvých tykadel , asto v nejživjších barvách hrajících a kol-

kolem ústa obstupujících. Ústa vedou do široké záživní dutiny, která se celým tlem
lálino a vzadu do dutiny tla otvírá. Stny tla skládají se z dvojnásobné kže, ze ze-

vnitní sliznaté a vnitní míznaté. Tato vnitní kže má uvnit rozliný poet podélných

záhyb — zdvojnásobnním povstalých — a nese na svéra volném konci ústroje rozplo-

zovací. V paprskovitém rozdlení tchto záhyb a tykadel jeví se patrn ráz hvzdna-

tých zvíat, ku kterým polypové práv také náležejí. Žaludek a idla smyslová neobje-

vily se u kvtnatých korál (Anthozoa) , s nimižto se zde obíráme , ani v nejslabších

stopách. Také trávení a obh záživné šfávy s tím souvislý jsou na velmi nízkém stupni

vývinu. Neustálým víivým chvním tykadel pivádí se k ústm potrava, která v moské
vod nikdy nechybí ; nkdy jsou také tykadla ozbrojena malými háky z jakési pochvy

vymrštilelnými, nebo jinou jchlovitou zbraní. Z úst pichází potrava do roury záživné,

kdežto se jedna ást bezpochyby vssáním do tla vtáhne ; druhá ást pichází zárove

v pohlcenou vodou do zadní dutiny tla, kdežto se etnými chvjícími brvy kolkolem

rozhání a do nejvzdálenjších úd tla, do dutých tykadel pivádí. etné záhyby

u vnit tla se nalézající zvtšují plochu ssavou , a podporují tím zpsobem vssání

potravy do tla.

U onch druh, které nežijí v každé dob života porznu, nýbrž na spolených

kmenech se usazují a složené polypy vytvoují, souvisí dutiny tla všech jednotlivc bu
bezprostedn bud pou)Ocí zvláštní roury ; potrava , kterou pak jednotlivec pohltí, pi-

chází do tl celé osady. Každé jednotlivé zvíe nezažívá tedy jenom pro sebe, nýbrž

hned také pro celou osadu, která takka jediné tlo s mnohými hlavami pedstavuje.

Tof nám podává píklad zvláštního kommunismu, který jenom u nižších zvíat se pozoruje.

Z loho také vysvitá, pro jednotlivé zvíe bu poranné, bu tykadel zbavené nezahyne,

nýbrž takka na obecné outraly opt se obnoví a vyživí. Zvláštní itní otvor nenalézá

se taktéž u vlastních polyp, nýbrž látka po strávení zbývající vyvrhne se tou samou

cestou kudy piišla, totiž ústy. Že tato látka se záživnou tekutinou nepichází do zadní

ásti dutiny tla, pochází z toho, že se žaludení dutina libovoln zavírali a otvírati mže.
Jenom u nkterých polyp (u moských sasanek, Actinida, a u korkových korál,

Alcyonium) zstanou všechny ásti tla mkké a stažitelné. U vtší ásti a práv u tch,

které pro nás nejzajímavjší jsou, podléhají zevnitní obaly dílem velmi pamtihodné

zmn. Nkdy totiž stávají se rohovitými, nejastji ale skamení docela, anof se v nich

uhlan vápnitý, obyejn co Arragon, s malým pimíšením kostanu a kaziníka vápnitého

a uhlanu magnesiového v takovém množství usadí, že ústrojná látka sotva jenom

2,1—9,4 procent obnáší. Tyto ásti kamennou látkou proniknuté tvoí práv ony kmeny

polypové, o jejichž vlivu na vytvoení celých vrstev mluviti chci. Neprávem se pova-

žovaly druhdy za usazeninu neúslrojnou, kdežto tvoí podstatný díl ústrojenstva poly-

pového a výsledkem jsou životního vyluování.
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Toto zvápnní nezasahuje ale celého polypa, nýbrž jenom dolejší ást jeho, která

se tím v pevnou rouru promní, do niž se ásli mkké a pohyblivé libovolnfi ukrýti a

z níž opt vyložiti se mohou. Vápenná látka tvoí takka zevnitní skoápku nebo kostru,

která k ochran útlých mkkých ástí slouží. Obyejn se obmezuje zkostnatni jenom na

zevnitní blánu, v jejížto látce vápenná hmota rozliným zpsobem, ale vždy dle mathe-

malických pravidel se usazuje , zrovna tak
,
jako se kostná jádra pi tvoení kostry

vyšších zvíat vyvinují. Vychází totiž bud z mnohých sted zárove, z ehož pak jenom

roztroušené nesouvislé vápenné pecky se vyvinují, jako u druh Alcyonid; bud vychází

z jediného stedu, od kterého pak pravideln pokrauje, z ehož se souvislý vápenný

povrch rozlin vytvoený vyvinuje, totiž bu lysý bud jinou vápennou pokožkou po-

krytý, bud tenký bud velmi tlustý , bud celistvý a jednostejný, bud dirkovitý, houbovitý

nebo jenom ásten vytvoený. Není zde od místa probírali tyto rozliné zpsoby tvaru,

ve fysiologickém a systematickém ohledu ovšem velmi dležité.

Zvápnní neo!)mezuje se ale pouze na zevnitní blánu, nýbrž zmocuje se také

záhyb již díve podotknutých a do vnitku sáhajících. Tím zpsobem povstávají hvzd-

nat seadné podélné listy, od povrchu k vnitku sáhající a tam bud voln se ukonu-

jící, bud dohromady srstající, bud vápennou osou se spojující. Z uspoádání tohoto

povstává u vtšího dílu polypových bunk pravidelný hvzdnatý tvar.

Akoliv poet záhyb a tedy vnitních vápenných list u dosplých polyp zna-

menitý bývá, vyvinuje se pedce u mladých zvíat zpoátku jenom šest paprsk, mezi

nž se jiné docela pravideln ukládají, tak že poet jejich obyejn šestinásobninu

pedstavuje.

Jako jednoduchý polyp skameuje se i celá spolenost jejich ; vápenná látka vy-

luuje se pak i mezi jednotlivci a slévá je v jedinou hmotu. Z toho povstávají pak roz-

manité, pravidelností svou pekvapující kmeny polypové.

Rozlinost podoby tchto kmen závisí však také od jiné okolnosti, totiž od roz-

plemeování, ku kterému se nyní obrátíme.

Skoro u žádné tídy živoišné nepoužila píroda tolik prostedk k rozplemeo-

vání a zachování druhu, jako u polyp. Nkteré zpsoby tohoto rozplemeování jsou lak

podivné, že by se popis jejich za výtvor tkavé, choré obraznosti považoval, kdyby

zkušenost pravdu toho nedokazovala. Pede vším jest rozplemeování pohlavní a bezpo-

hlavní. Prvnjší, jsouc pravým plozením, objevuje se zvlášt u jednoduchých polyp,

akoliv také u složených, naež již pítomnost plodních ústroj poukazuje. U veliké ásti

polyp objevuje se oboje pohlaví v jediném zvíeti, u jiných jest rozdleno na samce a

samice, akoliv oboje na jediném kmenu se vyskytují. Ostatn polypové bu kladou

vajíka, bu rodí živá mláata, v obojí pípadnosti vyvrhují ale vejce nebo zárodky

hubou. Zárodky nemají hned podobu roditel, nýbrž podobají se zpoátku k brvnatým

nálevníkm, ve vod voln se pohybujícím. Teprv pozdji usadí se na jistých místech,

obdrží tykadla a promní se zponenáhla v polypy.

Mnohem díiležitjší pro náš úel jest rozplemeování bezpohlavní, ponvadž se

objevuje u složených polyp, o nichžlo jednali budeme. Rozplemeování toto jrst mnohem

rozmanitjší nežli pohlavní. Nejjednodušší zpsob jeho jest puení. Na jistém míst tla

vyvine se totiž pupen, zpoátku v podob malé boule, která ale zponenáhla do šíky a

délky roste, až se konen v dokonalé zvíe promní, od matky odtrhne a samostatný

život zapone. Nejpodivnjší jest rozplemeování u eledi Sertularií, která se druhdy
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takó k pravým polypm poítala, ale bezpocliyby k již podotknutým slimejšm náleží.

U zvíat tchto pozoruje se pepodivná zmna pokolení. Nov povstávající jednotník vy-

puí totiž v podob pupenu, který se konen odtrhne, ale podobu polypu nemá, nýbrž

medusu pedstavuje. Z nižšího zvíete utvoilo se tedy vyšší, voln se pohybující, hý-

badly a idly opatené. Po jisté dob obrátí se zvíe na ruby, vyvine v sob vajíka,

z nichž se však nikoliv nevytvoují medusy, nýbrž opt polypové, jako ti, z kterýchž

medusa byla povstala.

Také u složených polyp s vápenným kmenem dje se rozplemeování puením,

ale mnohem jednodušeji. Pupeny totiž vyrážejí z mateního tla bud nepravideln, bud

v pravidelném rozestavení, a neodluují se od nho , nýbrž zstanou s ním spojeny.

U nkterých rozvtvují se pupeny znovu, a lak povstávají polypové kmeny, velmi roz-

vtvené a znamenit veliké. Povstalé vtve spojují se pak vyloueným vápnem blíže nebo

vzdálenji, a tvoí tak rozmanité hlízy.

Mnohé rody rozmnožují se ješt jiným zpsobem , totiž dlením, což ostatn

rozlin se stává. Nejdíve se promní okrouhlý díve otvor ústní v podlouhlý, taktéž

s§ promní vnec tykadel
;
píní stnou rozdlí se zvíe pak na dv poloviky, z nichž

se každá vyvinutím z vnitních záhyb a tykadelních vnc zponenáhla v dokonalého

jednotnika petvoí.

Jestli se hvzdy lak povstávající kolkolem vzájemn obmezují
,

jako u rodu

Astraea a etné s nimi píbuzné rody, objeví se podoba korálového kmenu, docela jiná

nežli u jiných rod, u nichž se jenom ústa píní stnou dlí, roura dolejší ale bez

píek zstává, tak že vtší nebo menší poet hvzd jako v jednu splývá, což zvlášt

u rodu Maeindrina se pozoruje.

Mimo tyto hlavní vzory tvoení polypových kmen mohl bych ješt více jiných

uvésti rozmanitostí a ozdobností vyznaených; dostaí ale pro náš úel, že jsem na

nejhlavnjší poukázal. Zvlášt poslední z podotknutých jsou dležité
,
ponvadž na vy-

tvoení jejich spoívá možnost, že se koraly v mohutné spousty vytvoují a celé útesy

skládají. Nkdy dosáhnou velikosti celých strom, jak Forster pozoroval, který v Jižním

oceánu kmeny Madrepor až na 3' tlusté, na 15' vysoké a na 18' v koši rozložené vidl.

K tomu pichází ješt jiná okolnost, totiž podivu hodné rychlé rozplemeování korál.

Zkušenost potvrdila, že za 32 hodin pouhým puením dokonalý polyp povstati mže.

Povážíme-li, že se v této dob poet jednotník vždy zdvojnásobní, obdržíme již za 20

dní 32,768 polyp, za msíc ale 4 miliony, kteréžto všechny z jediného polypa povstaly.

Pipote-li se k tomu ješt rozplemeování vajíky nebo zárodky, z nichž se na pa-

tiných místech opt nové obce polypové zakládají , musíme se vru obdivovali této

bujnosti plodící a rozmanitosti prostedk, jimiž se píroda o rozmnožení se tchto zvíat

stará. Nikdo ale nebude tyto prostedky za zbytené považovati , kdo se ohlídne po

nesíslných nepátelích, kteíž neustále vývinu a životu tchto útlých tvor hrozí , tak

že na vzdor rychlému rozplemeování pedce jenom na uritá místa se obmezují.

Ovšem jeví pi tom ješt jiné okolnosti dležitý vliv na rozšíení polyp dle smru
vodorovného a kolmého. Nalézají se sice ve všech moích polypové, ale rozdlení rod
a druh jest velmi rozliné. V severních moích objevují se nahé a mkké tvary, tak

nazvané moské sasanky (Actinida), v moích mírného pásma vyskytují se druhy s hou-

bovitými nebo rohovitými kmeny. Teprva v Stedozemním moi žijí také polypové s váp-

nitým složeným kmenem, akoliv ješt porznu a nikdy v celých útesech. Ve velikém
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množství vyskytují se Icprva v teplýcli moích, tvoíce kolem celé zcm5 pás , zárovný

s rovníkem, kterýžto pás severn až k 30", jižn až k 25" šíky zasahuje. Bydlišt

jejich obmezuje se tedy na stední teplotu 20—29" v hoejších vrstvách moské vody.

Objevení se korál u Bermudových ostrov v 32" sev. šíky pochází jenom od místních

okolností, ponvadž tam proud Golfový, z jižních moí teplou vodu pivádjící, teplotu

vody zvyšuje a vývin korál podporuje.

Taktéž zdají se dle novjší zkušenosti meze do hloubky písn ustanoveny býti.

Akoli v tom ohledu pozorování Ouoy-e, Gaimarda, Chamissa, Ehrenberga a jiných do-

cela nesouhlasí, potvrzuje se pedce novjším skoumáním, že vtší žijící koraly hloubji

nesahají, nežli až do 20 provázc (20") hloubky. Pro ervené moe udává Ehrenberg

jenom 9 provázc hloubky. Z vtších hlubin vytáhly se jenom menší tvary nebo ode-

inelé úlomky vtších kus. Y tchto hloubkách zdá se tedy znaný tlak vody, nedostatek

kyslíka a svtla, k vyvinuti živých barev polyp bezpochyby potebný, dalšímu sestupo-

vání urité meze ukládati. Také do výšky nepesahují urité meze, v tichých vodách

leží 4— 6' pod hladinou odlivu. Nad hladinu moe nevyzdvihují se nikdy, ponvadž na

suše za krátko odemírají. •>

Jednali jsme dosaváde o pomrech a výminkách života polyp vbec a tch

zvlášt, jejichž piinním korálové útesy povstávají. Obrátíme se nyní k útesm samým,

pojednáme o velikosti a tvaru i pvodu jejich, o emž ovšem až dosavad rozliná mí-

nní panují. Korálové útesy nalézají se v pásmu podotknutém, zvlášt v Tichém oceánu,

v sousedství elných ostrov, které tam jako zelené oasy z bezmezné poušt vodní vy-

stupují, pak v Indickém a Západoindickém ostroví, na východním behu Afriky a v er-

veném moi. U vybudování tchto útes nezúastují se ale všickni polypové s vápen-

nými kmeny, nýbrž hlavn Caryophillidy, Cladocory, Astraey, Maeandriny , Poryly, Ma-

drepory se svými elnými odrdami
,

pak Millepory , Poecillopory ald. , kdežto menší

druhy na odemelých ástech jejich se usazují a neupevnné, jako k. p. Fung-iny, v me-

zerách jejich se ubytují. Ale i na útesu samém volí sob každý rod nejpimenjší

místo. Pevné kulovité Asiraeidy a Maeandriny uhošfují se nejradji na zevnitní stran,

kdežto vlny nejsilnji se odrážejí, kehí tenkovlvé rody usazují se na vnitní ochrá-

nné stran okrouhlého útesu, v jehož sledu, tichou vodou naplnným, množství mo-
ských zvíat útoišt a hojnou potravu nalézá, zvlášt holothurie a nkteré rody ryb,

kteréž se živí mkkými polypy v kmenech vápenných se zdržujícími. V etných meze-

rách korálových útes hemží se zástupy pestrých ryb, moských ježk, houfy beztvarných

holothurií, hejna rozmanitých krab, celé osady jedno- a dvojmíseCných mkkýš a

množství jiných nižších zvíat, jimiž se filý život v korálovém útesu sesteuje. Všickni

cestovatelé shodují se v tom, že nejživjšími barvami nádheru takovýchto míst popisují,

ba nejprosaiCljší sloh nkterého pirodoskumce nabývá pak více mén básnické barvi-

tosti. Jakožto piklad uvádím zde doslovn místo z cestopisu Inkesa, který v letech

1842— 1846 Jižní oceán navštívil.

„Spousty Maeandrin a Astraeid vyznaovaly se podivn mezi listnatými a pohá-

rovými rozšíeninami Explanarií a mnohonásobn rozvtvenými Madréporami a Seriato-

porami, které dílem prstovil, dílem stromovit rozloženy byly nebo v nejpvabnjší

rozvtvení se rozšiovaly. Barvitost byla nevyi-ovnaná. Živá zelenost stídala se s hndou

a žlutou barvou s nádhernými purpurovými odstíny, k emuž se bledší rudohndé barvy

až do nejtmavjších modrých píiinšovaly. Jasn ervené, žluté a broskvové Millepory
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pokrývaly oilemielé kusy korál a byly opt protkány perlovými povlaky Eschar a Re-

lepor, podobnými k ozdobám ze slonové kosti umle vyezaným. Jako ptáci mezi vt-

vemi slrom, zahrávaly ryby v lesku sti'il)rnéin a šarlatovém, nebo fantasticky emC a

ílul kropenattí mezi korálovými kmeny. Zde se spatoval bílý hrubý písek na dn, tam

tmavé sluje a nadvislé skaliny, vše pokryto nejprhlednjší vodou, která ti.še se vlníc

se svtlem a stínem si zalirávala a pohled neobyejné krásy poskytovala, pi óemž ani

Ivar, ani lesk a soumrnost barev nifím nemohla býti pevýšena."

Chce-Ii pak nadšený pozorovatel tyto takka kvtem poseté rostliny blíže pozo-

rovati, postaí již násilnjší pohybování vody, pleskot vesla ku promnní kvetoucího

sadu v šerou pustinu. Kde ped chvilkou pesti-é koruny tykadel ve všech odstínech pris-

matických barev hrály, spatují se jenom lysé, strmé vtve korálových kmen, a vytáh-

ne-li se sílí kus na den, objeví se místo pvabných tvor jenom slizký šedivý povlak

na kamenné vtvi.

Obrátíme-li se nyní k útesm korálovým jakožto k celku, neberouce ohledu na

jednotlivé rody, z nichž se skládají, mžeme je dle hlavních obrys jejich s Darwi-
ne m na ti zpsoby rozvrhnouti.

1) První zpsob obsahuje pobežní útesy, které se podél beh pevnin nebo

ostrov táhnou a je dílem celé, dílem z ásti objímají, s pevnou zemí pak bezprostedné

souvisí, nejsouce od ní oddleny žádným prlivem. Útesy tyto dosahují šíku 50—100
metr a spolu znamenitou mohutnost, spouští-li se beh pod velikým úhlem do moe.

Cím menší tento úhel jest, lim užší bývají korálové útesy. Na místech, kde se eky
nebo potoky do moe vlévají, objevuje se v útesu prfilom, ponvadž sladká voda a pi-

nesené bahno zrstu polyp pekážejí. Jiné mezery v útesu povstávají pílišnou kol-

mostí behu, když se totiž náhle do znamenité hloubky spoušlí, kdežto se polypové

více usaditi nemohou. Takové pobežní útesy pozorovaly se na východním behu Afri-

ckém (mezi 3" severní a 15" jižní šíky), v erveném moi, na ostrov Madagaskaru,

Mauritiusu, na Seelských ostrovech, na Ceylonu, Sumate, Jáv, Borneu, Timoru, Cele-

besu, na ostrovech Nikobarských, Filipínských, Blariánských, Pátelských, Sandwiských

atd. Na západním behu Ameriky nepozoruje se žádných takových útes, na východním

behu ale pozorují se, jmenovit u ostrov Západoindických.

2) Druhý zpsob obsahuje prlivni útesy, které se od pobežních jenom

tím rozeznávají, že bezprostedn k belim nepilehají, nýbrž užším nebo širším pr-
livem od nich oddleny jsou, kterýž se jako pikop u pevnosti mezi útesem a pobežím

souvisle nebo petržené táhne. Prliv jest vždy mnohem mlí nežli moe na zevnitní

stran útesu, a dosahuje nanejvýše hloubku 20—30 metr, kdežto se asto v moi již

v neveliké vzdálenosti žádného dna dosáhnouti nemže. Mnohem vtší, akoliv velmi

rozliná, jest šíka takového prlivu; na nkterých místech obnáší u takového útesu na

severním pobeží australském až na 25 hodin cesty. Pevnina nebo ostrov takovým

útesem obstoupená vyzdvihuje se rozlin nad hladinou moskou (Tahiti až na 2133

metr; Manuai jenom na 15 metr), a mívá rozliný sloh zemznalecký. Též v mocnosti

a šíce, nkdy velmi znamenité, objevují se veliké pomry. Na zevnitku proti vlnobití

dosahuje mocnost znamenité velikosti, k pevnin nebo ostrovu uklouje se ale útes

zponenáhla, a v tiché vod prlivu nalézá se pak nesmírné množství moských zvíat.

Útesy tyto objímají jeden, nkdy také více ostrov, nkdy táhnou se jenom podél delší

nebo kratší ásti njakého ostrova a dosahují nezídka znamenité délky. Útes, který
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se podél Nové Kaledonie táhne, jest 400 anglických mil dlouhý a 30—60 angl. mil od

behu vzdálený. Ješlé delší jesl útes na severovýchodním pobeží Austrálie , kdežto s

malými mezerami plných 15 stup šíky zaujímá.

3) Tetí a nejpamátnjší zpsob obsahuje lagun o v é útesy ili tak nazvané

atoly, které dávaly a dosaváde dávají pvod etným korálovým ostrovm. Již od

dávných dob vzbudily svou zvláštní podobou pozornost plavc a prírodoskumc, staly se

pedmtem mnohonásobného zpytování a jsou tedy mezi všemi korálovými útesy nej-

lépe známy. Obmezují se na Tichý a Indický oceán; v prvnjším náležejí sem sou-

ostroví Karolin, ostrovy Maršálovy, Gilbertovy a jiné, dílem porzné, dílem nahromadné

výspy; v druhém náležejí sem Maledivy, Lakadivy a ostrovy Cookovy. VMaledivském

oslroví objevují se nejvtší z nich, an jeden atol pi šíce 20 mil délku 88 zempis-

ních mil dosahuje.

Útesy tyto pedstavují okrouhlý nebo do délky protažený kruh, Y^—3 míle ši-

roký, do oteveného, asto bezedného moe píke, ku vnitku mlinu obsahujícímu ale

zponenáhla se sklánjící. Kruh sám skládá se z odcmelých, vápenným pískem slepe-

ných úlomk korálových, kteréž se vlnobitím na útes vyhazují, a na nejvyšším díle,

kam vlny více nedosahují, nese asto bujné rostlinstvo, zvlášt kokosové palmy, hlavní

to potravu obyvatel takových -ostrov. U prosted obsahuje tento korálový kruh ml-
inu tiché vody, tak nazvanou lagunu, z níž se mkdy ostrov též z úlomk korálových,

nikde ale z pevné horniny složený, vyzdvihuje. Nejvtší hloubka takové laguny obnáší

na ostrovech Maršálových 70 metr, na Maledivech 90—98 m. ; k stedu se hloubka

zvyšuje. Voda v lagunách jest docela ticha, a proto útoištm nesíslných moských

zvíat. Dno bývá pokryto vápenným pískem, z rozdrobených korál a lastur povstalým

z ehož se nkdy bílé, kidovité bahno vytvouje. ,

Skoro nikdy netvoí korálový útes souvislý kruh, jímž by se laguna kolkolem

dokonale uzavírala ; nýbrž obyejn zstává jeden nebo více píchod volných, asto

velmi hlubokých a kolmými stnami obstoupených, jimiž se kruh rozdluje a laguna s

oteveným moem spojuje. Málo kdy jest poet takovýchto prlivných píchod veliký,

jako n. p. na ostrov Sudavia, jednom z Maledivských ostrov, kdežto se jich poítá

42, tak že celý kruh na mnoho ostrvk rozdlen jesl. Nkdy bývá vtší dil kruhu

ponoen a jenom jednotlivé útesy z vody vynikající vyznaují souvislost jeho pod vodou;

mezery mezi nimi bývají ale tak mlké, že jmenovité v as odlivu bez nesnáze

probísli se mohou.

Uvedl jsem tuto nejhlavnjší tvary korálových útes, akoliv jsem mnohé nemén

zajímavé okolnosti mlením pominouti musil. Zbývá ješt podotknouti nco o pvodu

jejich.

V tom ohledu musím hned poznamenati, že ped tím podotknuté útesy co do

tvaru sice rozliné jsou, co do podstaty ale rozdílu nemají, tedy pvod stejný míli mo-

hou. V jistých okolnostech mže jeden tvar pecházeti v druhý. Predstavmež si ostrov

kolem do kola pobežním útesem obehnaný a myslemež si, že ostrov asem se zcela

nebo z ásti pod moe ponoil, tedy nebude útes, jestli polypové neustále pracovali,

bezprostedn k ostrovu doléhati, nýbrž oddlí se od nho užším nebo širším prlivem,

zkrátka, promní se v útes prlivní.

Pedstavme si nyní dále, že ostrov ješt hloubji se ponooval, až docela mo-
skými vlnami potopen byl, a. že zárove pi tom polypové v budování útes nepestali,
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vyplyne z lolio v^^sledek, že kruhový korálový útes, jestli opt hladiny dostihl, ve

svém stedu lagunu zavírá, totiž že se v aloi promnil. Pochody, o kterých bude ješt

e, mže se atol konen v korálový ostrov promniti. Že se ostatn místo ponoo-

vání také vyzdvihování zem pi-ijmouti míiže, a že pak atol nejdíve v útes prfilivni a

pak v útes pobežní se promní, rozumí se samo sebou. Z toho jest patrno, že v pí-

znivých okolnostech tvoení se korálových útes všechny možné stupn probhnouti

mže, a že to, co se o jednom vykládá, v celku též o všech ostatních platí.

Vyvolíme si k své rozprav o pvodu korálových útes atoly, ponvadž jednak

nejvyšší stupe vyvinutí jejich pedstavují ,
jinak ale pro své zajímavé pomry tvarové

nejdéle známy a nejdkladnji vyskoumány jsou.

Z poíátku se myslilo, že polypové své budovy zakládají v nesmírných hloubkách

na dn moském a odtud nahoru pokraují, až hladina moská stavb jejich meze po-

loží. Ponvadž ale novjší badání nevývratn dokázalo, že polypové, jejichž piinním

útesy povstávají, jenom v nevelikých hloubkách žíti mohou, a že dolejší meze již v ne-

patrné hloubce devíti —• dvaceti provázc se nalézá, rozpadává se tím tento náhled star-

ších cestovatel sám sebou. Jsme tedy nuceni pijmouti, že všude, kde se korálové

útesy vyskytují, moe jenom nepatrnou hloubku má, a že budova polyp vždy na te-

men podmoských hor se zapoala. Ponvadž ale mohutnost korálových útes velmi

asto pevyšuje míru práv podotknutou, musíme opt se domysliti, že moské dno, na

nmž útes stojí, pozdji více nebo mén propadnouti se musilo. Hoejší meze korálo-

vého útesu drží se vždy skoro v stejné výšce s moskou hladinou, a polypové stavli

tedy dále, až útes opt hladinu dostihl, pi emž polypové v hlubších místech odemeli.

Domysl tento o propadávání se moského dna nesmí se nám zdáti píliš odváž-

livým nebo man vystaveným. Nebof zponenáhlé propadávání se pevniny pozoruje se

na mnohých místech, u p. na jižním Švédsku; na jiných místech pozoruje se zase vy-

stupování pevniny, u p. v severním Švédsku, v Norvežsku, v Chili. Vyzdvihování a pro-

padávání jest ale nutn spojeno, ponvadž vystoupení jedné ásti za následek míti musí

propadnutí se druhé. Tím mén pekvapuje nás promna pdy moské v Jižním oceánu,

kdežto ostrovy nejvíce ze sopené látky se skládají, v takovýchto místech pak sopené

úinky tím hojnji se objevují.

Ješt více domysl nežli obyejné korálové útesy vzbuzují atoly, které již k roz-

liným zkouškám podnt daly, aby se zvláštní a v podstat všude stejné tvary jejich

vysvtlily. Nelsonovo domnní, že kruhový tvar atol pvod svj má v pudu polyp,

dle nhož vždy v kruhu staví, nepotebuje žádného písného vyvrácení. Taktéž ned-

vodná jest domnnka, že atoly jsou vystavny na plochých temenech podmoských hor;

nebot z toho by následovalo, že by tyto hory na sta mil stejnou výšku a stejný tvar

zachovati musily, což již pi povrchním pohledu na zemské hory všechnu podobnost k

víe ztrácí.

Tetí výklad, který z poátku mnoho pro sebe míli se zdá, spoívá na domnnce,

že polypové staví na krajích podmoských vyhaslých sopek, z ehož pak kruhový tvar

atol ovšem nejenom snadn se pochopuje, nýbrž i nutn vyplývá. Tvar atol není ale

všude tak pravidelný a stejný, že by se na všech místech od podoby sopeních jícn

odvozovati dal. Vtší díl atol má sice podobu okrouhlou neboli eliptickou, jsou ale

také nkteré, jejichž podoba jest protáhlá a velmi nepravidelná, tak že se na sopky ani

pomysliti nedá. Ješt dležitjší dvod proti této domnnce jest ten , že prmr atol



270

bývá tak veliký, jaký na žádné živé sopce se nepozoruje, a jak již podotknuto bylo,

obyjn mnoho mil obnáší. Koneín by bylo nápadné, aby se v jediné krajin tolik

sopek vyhaslých a stejn vysokých vedle sebe vytvoilo. Ostatn není souvislost ko-

rálových útes se sopeními horninami lak nutná, jak se mnozí domýšlejí. Y sousedství

nejvtších útes, bliž Nové Kaledonie a Austrálie, nenalézá se ani stopy sopeního ka-

mení, celý bi^eh skládá se z prahor.

K víe nejpodobnjší a nejpimenjší jest výklad Darwinv, který se zakládá

na souvislosti rozliných tvar útšných a na možný pechod jednoho do druhého, Dar-

win se totiž domnívá, že všechny atoly z poátku pobežními útesy byly a vtší nebo

menši osliovy objímají; propadáváním se moského dna velmi zponenáhljm, pi emž

polypové na hoe bez petržení stavli, promnily se pi tom útesy v jisté dob v atoly.

Všecky zvláštnosti jejich souhlasí dokonale s touto domnnkou. Tím se vysvtluje moc-

nost korálových útes tisíc a více stevíc obnášející, která by se jinak ani vyložiti

nedala. Tou okolností, že nejsilnjší koraly na moské stran, kde píboj vln nejprudší

jest, se uhošrují, vysvtluje se znamenitjší výška útes na této stran, jakož i zpone-

náhlý úpad ke vnitku. Tak i ta okolnost, že lag-uny atol málo kdy vyplnny a vy-

sušeny jsou, vysvtluje se dosaváde trvajícím propadáváním se moského dna, kteréž se

málo kdy inností polyp pevyšuje. Mnoho-li atol zmizelo již tímto propadáváním a

nnioho-h jich zbylo jen v podob malých útes!

Yšecliny znaky pobežních útes poznávají se opt na atolech. Také atoly pe-

trhují se asto velmi etnými prchody, akoliv zde len samý výklad neplatí jako u

onch. Pvod prez na pobežních útesech vyložil jsem již díve, u atol povstávají

bez pochyby tím, že moe v as odlivu otvorem jednou již povstalým vehkou silou do

laguny se žene. Tak jsou nám tedy atoly výmluvnými svdky pravkých zemí, ostrov

pod vlnami moskými pohrbených. Akoliv pi dlouhém trvání tohoto pochodu a pi malé

vzdlanosti národ v onch krajinách obývajících bezprostedních zpráv a dkaz o

tchto vcech nám se nedoslalo, svdí pedce pirozenost této domnnky a jednoduchý

výklad všech okolností pro její podslatnosl. Nesmí se také opominouti dvod od Darwina

uvedený, že totiž smr atol vbec se smrem sousedních pevnin souhlasí; tak u p.

táhnou se v Jižním oceánu od severozápadu k jihovýchodu, v Indickém oceánu bží Ma-

ledivy a Lakadivy soubžn s pohoím Ghates. Veliká délka doby, která utvoením tchto

útes se pedpokládá, nesmí nás mýliti; nebo zemznalec potebuje k výkladu skoro všech

pozemských výtvor veliké doby. Bischof vypoítal ze zákouv chladnutí horkem rozto-

pené ediové koule, že od vytvoení se kamenného uhlí asi 7 milion let uplynulo.

Zemznalci, jak spisovatel jislý praví, jest století lim, co djepisci den neb hodina
;
jemu

jest as lim, ím hvzdái jest prostora. Jako tento za vynalezenými svty vždy novp

svty vypálrává a vesmír neobmczený si pedstavovati musí, taktéž hledí zemzpylec 4o

minulosti ; tisíciletí hromadí se pi tom pohledu za sebou , ale konce jejich nelze se

domyslili. Mžemef zvolali s Archimedcm : Dej mi jenom as a látku, a jediným poly-

pcm vystavím celou zem.

Ale nejenom propadávání, nýbrž i vystupováni atol jest velmi dležité a zane-

chalo po sob znané stopy. Vyzdvihováním dá se vyložiti, jak mnohé atoly nad povrch

moe vystuuply, ba nkdy i celé korálové ostrovy znamenité výšky dosáhly. Z mnohých

stran vystavly se sice jiné domnnky, dle nichž se zrst korálových ostrov nad mo-

em vysvtliti má, ale tylo domnnky jsou více básnické nežli pravdivé. Myslilo se totiž,
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že polypové útesy as od asu bouí a odlivem odkryté mkkýcli polyp se zbavují a na

svém povrchu rozkotanými úlomky lastur a jiných zvíat se pokryji, naež pak ouinkein

tropického slunce vápenným tmelem se rychle spojí a stvrdnou, až konen útes nad

moe vyniká a na suchu zíistane. Proudy moskými nebo ptactvem zanášejí se pak se-

mena rostlin na tyto útesy, z ehož na poátku sporé, pozdji ale bujnjší rostlinstvo,

ba i stromy se vyvinou, zvlášt kokosové palmy. lovku pipravují se tak nové byty.

Jakkoliv tento výklad pirozeným se býti zdá
,

pipouští pedce mnoho námitek a ne-

potvrzuje se zkušeností. Nedá se pochopiti, jak se v bouném moi látka usadili a pevn

spojiti mže, tak aby útes nad moe vynikl; ješt mén dá se vysvtliti, jak se lag-uny

nejenom docela doplniti, nýbrž i do znamenité výšky 'vyzdvihnouti mohou. Zde dostauje

jenom vystupování a propadávání.

Kde se vystupování velmi zponenáhla dlo , zachovaly ostrovy více nebo mén
svou pvodní podobu. Nápadný píklad poskytuje 300 stevíc vysoký ostrov Manaja,

jeden z Cookových ostrov , na kterém se dosavad pohárovilá prohlube pedešlé la-

guny pozoruje. V nejvíce pádech nestalo se vyzdvižení tak jednostejn, nýbrž jako pi

sopeních pevratech vbec boun, po jednotlivých rázech nestejn , ímž se pedešlá

poloha mnohonásobn zmnila a tvánost celku zrušila. Patrné dkazy toho vyskytují se

již etn. Na mnohých ostrovech nalezly se korálové útesy znamenité výšky, kde se

nižádným zpsobem utvoiti nemohly. Na Nikobárských ostrovech nalezl je Rink u pro-

sted zem tidcet a šedesát stevíc nad moem; ješt výše nalezly se u vnit Timoru,

sv. Mauricia a jinde, a sice dílem ve své pirozené poloze v dlouhých tarasech s kol-

mými úpady. Na Islc dc France nalezl Quoy a Gaimard mohutné vrstvy korálové mezi

lávou, z ásti docela obalené. Však i poznenáhlé vyzdvihování celých korálových ostrov

se vyskytlo. Dle Darwina dá se nkolik pásem vyzdvižených , stídajících se s pásmy

propadlými vypátrati; onano bohatá na pobežní útesy bez atol a s etnými sopenými

výrobky, tato s etnjmi atoly bez pobežních útes. Takové propadlé pásmo nalézá se

v Jižním oceánu, kde jest nesíslné množství atol. Ostrovy Sundové a ostrovy Indi-

ckého oceánu východn od Bengalska ležící vystupují, ale Malcdivy a Lakadivy propa-

dávají se, jak etné jejich atoly ukazují. Madagaskar ale a východní beh Afriky zdají

se opt vystupovali. Vidíme tedy, jak se pásma vyzdvižená a propadlá stídají a vzá-

jemn vyminují.

Poznali jsme z toho všeho, jací malí nepatrní tvorové svým nesnuVným vyvinutím

sami sebou v píznivých pomrech ouastniti se mohou v promn povrchu zemského,

u vyzdvihování moského dna, v rozšiování ostrov, vystavování útes, uchylování mo-
ských proud

;
jak mohou celé vrstvy skládati a ve spojení se sopenými pochody celým

ostrovm pvod dáti. Poznáváme z toho, že skrovný život polypú nicmén pi-cdce k nej-

znamenitjším innostem zemním pipoísti se musí.

A nejenom v nynjší pírod jeví se tvoící innost polypú. Tím samým zp-
sobem , ba ješt ve vlší míe dlo se totéž dávno v pravku. Tída polyp jest ve

všech vrstvách zem, od nejstarších vrstev, v nichž se skamenliny objevují (v útvaru

silurském) až do nejnovjších Ietihorních , v rozliných tvarech a však nejvíce

vymelých druh zastoupena. Nejvíce pevládaly ale takové tvary, které útesy netvoi,

jako nynjší naši polypové; v jednom útvaru ale, totiž v jurovém a v novjší tetí-

horní dob litavského vápna (Leithakalk) vyvinuly se taktéž v ohromném množství a

tvoily celé útesy. Ve vrstvách tchto poznávají se tytéž zvláštnosti, oo na útesech
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nynjších moí, totiž až na 50 stevíc vysoké, na jedné stran kolmé na druhé zpo-

nenáhla se klonící stny, táhnoucí se podél starších hor, jako nynjší korálové útesy

podle pevnin. Vyskytují se také pravé kruhové atoly, jejichž sted jemným jílovým nebo

vápenným blátem se vyplnil a nesmírné množství lastur a jiných moských zvíat ob-

sahuje. Podél oupalí korálových stn hoejšího bílého jurového útvaru leží vápenec,

složený z úlomk rozkotaných skoepin, patrn povstalých v divokém vlnobití na kraji

útes. U útesech samých stojí polypové kmeny kolmo na vrstvách, na dkaz, že stojí

ješt v své pvodní postav na svém pvodním bydlišti. V mezerách mezi tmito ko-

rálovými útesy objevují se etn moští ježkové, moské hvzdy, lastury, hlemejždi

atd., zrovna jako v lagunách dnešních korálových útes.

Souhlasnost mezi horalovými útesy dávného pravku a nynjší doby nemže býti

vtší, nápadnjší, a potvrzuje v míe ješt vtší nežli útesy dnešní, jakého vlivu život

polypní na tvoeni se zemských vrstev má.

(Dokoneui.)

O koste hlavy ssavi, zvlášt králií*).

Sepsal Jindich VVichmann.

(Viz tab. XII.)

Králík náleží k hlodavým ssavcm, totiž k onomu skupení, ku kterému také myš,

zajíc, veverka, bobr atd. palí. Zajíce míváme asto na stole, a velmi snadno jest ledy

zaopatiti si jeho hlavu, jejížto souhlasnost s hlavou zde popsanou každý nápadn pozná.

Jako hlava každého obratlovce, dlí se laké hlava králíka na dva díly, na lebku, totiž

zadní díl, a na obliej, totiž pední dít.

Oba tyto oddíly obsahují u ki-álika asi 44 kostí, které se rozdlují:

I. v 24 kosti lebky, totiž:

2 elní (I. III. V. 1.) «»),

2 temenní (I. III. V. 2),

1 mezitemenní (1. 3.),

6 skranních (I. — VL 9. 10. 11.),

6 sluchových (VL 12. 13. 14.),

4 týlní (I. — IV. VI. 4. 5. 6),

2 klínové (II. IV. VI. 7. 8.) a

1 sítkovou kost (IV. V. 15).

n. ve 20 kostí oblieje, ježto jsou:

2 nosní (I. III. V. 25.),

2 skoápky (IV. 23.),

1 rádlo (V. 24.),

•) Podáme v jednotlivých monografiích hlavni rysy porovnávající anatomie, zanechávajíce sobe ovšem

všeobecnjší úvahy k dob pozdjší. Na vyzváni naše napsal pau Wichmann popis lebky krá-

lií, ími adu podobných lánk otvíráme. Poin. redakce.

*•) kolik cifer ímských se n každé kosti nalézá, tolilu-áte je vyobrazení.
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2 slzni (III. V. 22.),

2 jamové (I. — V. 21.),

6 žuchvových s 28 zuby (I, —V. 16. 17.*) 18.),

2 kosti patrové (II. 19.),

2 kidélkové (11. VI. 20.) a

1 kost podjazytni (26.).

Všecky tyto kosli podávám k lyhejšímu a pohodlnému poznáni vyobrazené vo

svých pomrech a svém spojeni (I. II. III. IV, V. VI.), též každou zvlášf, ne ale všech

obé plochy, totiž vnilrni a zevnitní, ponvadž doufám, že každý, komu na tom záleženo,

skutené kosti sob zaopati, aby se pesvdil o celé tvánosti povrch obojích.

By ale výkresy i k takovým popisíim iilavy králií se hodily , které v jiné ei
psány jsou, by také ten , kdož naši e mateskou nezná, pi pohledu na tyto kstky i

jména jejich poznal, pipojil jsem pojmenování latinské a k nalezení jednotlivých kostí

použil jsem cifer arabských, k výkresm ale ímských.

Dle tohoto vyobrazení hlavy králií každý snadno se znáti nauí kosti všech ssav-

ích hlav, lak že nikdo není nucen zaopatiti si práv hlavu králií, nýbrž kteréhokoliv

ssavce, k. p. selátka, jehnfite, psa, koky a jiných. Hlavy zvíat onch, která nejídáme,

dají se jen dobe uvait, aby maso a kže je potahující a chrupka je svazující zmkly.

Byla-li by viiti nesoleného masa nkomu nepíjemná, jako mii, dá se tomu snadno

vyhovli. ím mladšího zvíete se k této zábav použije, tím lépe; neb ím starší tím

více kostí jest dohromady srostlých a poet jejich se ledy menší, tak že lebka starého

ssavce skoro jen jednu host iní , což se u plák již v jejich prvníra sláí stává —
rybí hlava ale, teba nejstarší, dá se na ranoho díl rozdliti; ssavci tedy, žijíce takka

pod ptáky a nad rybami dají se v lom ohledu v prvním svém vku k rybám, a v po-

sledním zase ku ptákm porovnati. Tímto chci vzbudili myšlénku, která je základ všeho

badání a vši zábavy, myšlénku k porovnávání nejen zvíat rozliných mezi sebou, ale

i k porovnávání rozliného stái'i toho samého zvíete

Zbavi>še jsme hlavu kže, masa (sval) a t. d. všimnme si ji v celosti se všech

stran I. II. III., abychom poznali spojení kostí jednotlivých. Jest ona složena z kosti

lebeních, tcliž tch, které dohromady dutinu lebení ili moskovnu iní; ostatní kosli

Se jmenují obliejní.

Dle zvyku anatomického bych ml každou jednotlivou kost podrobn popsati, zdá

se mi to býti ale trochu nudné na zábavu, chci lo tedy jen zbžn uiniti. Tím doufám

více dosáhnouti, neb každý bude sám pozoren, každý bude sám anatomicky mysliti.

Chci jen podotknouti, že se musí zetel bráti pede vším na lo, s kterými jinými kostmi

každá kost sousedi ; že dále musíme si všimnouti obou povrch, vnitního a zevnitního

;

kraj, zdali jsou rovné, zoubkované neb jinak tvoené; uhl, jejich potu a tvánosti;

výrostk, slouží-li jak obyejn k pipevnní sval a svaz aneb ne ; heben, jsou-Ii

tupé neb ostré; brázdiek, direk, jimiž jdou nervy a žíly a I. d.

Zde poskytuje porovnávání mladého zvíete se starším mnohou zábavu. Každý se

pesvdí, že k. p. výrostk v pozdjším vku pibývá jak na poet tak i na délku a

šíku, neb jinak se živí, jinak se pohybuje zvíe mladé
,

jinak staré ; dle toho slouží

svaly a dle toho se musejí celé kosti a jejich výrostky mnili ; lak k. p. svaly kusadel

v nejprvnjším vku málo innosti vyvinují, budou ledy slabé a výrostky, ku kterým se

*) Na výkr. IH. amvleni na míst 17 polužeuo rislo !9.

18
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pipevují, bu málo bu nic vyvinuté; také jsou zvíata mladá chránna ped všelikou

nebezpeí svými rodicemi, nepotebují tedy sil k obran své, podpora tla, totiž kosti,

jsou tedy ješt slabé a z velké ásti skládají se ješt z chrupky, na kterou obzvlášt

upozoruji; jsout totiž zvíata, jejichž podpora dílem z kostí dílem z clirupek, jiná, je-

jichžto podpora jen z chrupek záleží a t. d.

Zanme s kostmi lebcnimi.

(I. III. V. 1.) Kosti elní (ossa fronialia) jsou dv, které u mnohých ssavc v jednu

srostou. Každá se rozvrhuje v ti ástky, kteréžto jsou: ástka lebení vodorovná,

tenká, jenžto má tyry kraje a dv plochy: kraj pední vykrouhlý se špiatým výrostkem,

který se mezi hoejší elisf (I. — V. 16.) a výrostek dlouhý mezielistní C'- l'I- 1^)

klade; kraj zadní pookrouhlý ; kraj vnitní docela rovný, spojující se s druhou koslí

elní; kraj zevnitní vykrouhlý, z jehožto prostedku vyniká ástka nadoni k

polomsíci se podobající. Plocha zevnitní je naddutá, vnitní poddutá, na ní je upe-

vnna ástka oní co v á, která s kostí pední klínovou vnitní stnu onice tvoí.

Kosti elní spojují se: mezi sebou (což se samo sebou rozumí), s kostí nosní

(1. III. V. 25.), s výrostkem kosti mezielistní (I. — V. 17.), s hoejší elistí (I. — V.

16.), s koslí slzní (III. V. 22.), s pední kosti klínovou (II. IV. YI. 8.), s šupinou skráovou

(I. — V. 9.) a s koslí temenní (I. III. V. 2.).

Kosti temenní (ossa parietalia) jsou dv (I. III. V. 2.), též u mnohých ssavcfi

v jednu srostoucí, k. p, u pežívacích.

Každá má tyry kraje, zevnitní a okrouhlý je zaopaten výrostkem , klerý ku

pedu se chýlí a štrbinu mezi šupinou skráovou (I. — V. 9.), šupinou lýlní (I. — III.

VI. 4.) a kostí skalnou (I. — IV. VI. 11.) vypluje. Kdo si lebky dobe všimne, dokud

je v celosti (rádno je, aby každý, kdo se jednotlivými kostmi obírá, jednu hlavu celou

ped sebou ml), pesvdí se, že se výrostek kosti temenní (I. III. V. 2.) s podobným

výrostkem šupiny skráové (I.—V. 9.) kíží.

Ostatní kraje a povrchy pominu , an nic obzvláštního neposkytují a každý sám

jejich tvánost uhlídá.

Kost temenní (I. III. V. 2.) spojuje se : s druhou kostí temenní, s kostí elní

(I. III. V. 1.), s šupinou skráovou (I.—V. 9.), s kostí skalnou (I. —IV. VI. 11.), s šu-

pinou lýlní (I. — IIí. VI. 4.), s kostí mezitemenni (I. III. VI. 3.).

(I. III. VI. 3.) Kost mezitemenni (os interparietale) jest malinká a tenká, nacházejíc

se mezi kostmi temenními (I. III. V. 2.) a šupinou lýlní (I. — III. VI. 4.). Nezstane-li samo-

statná, sroste bud s kostmi temenními (I. III. V. 2.) neb se šupinou lýlní (I. —III. VI. 4.).

Kost lýlní (ossa occipitalia) dlí se na tyry díly:

(I. — III. VI. 4.) díl lýlní neb šupina lýlní (squamma occipilis),

(II. IV. VI. 5.) díl zpodinový (pars basilaris),

(II. III. VI. 6.) dva díly kloubní (pars condyloidea).

Díl lýlní (4) má dva povrchy. Povrch zevnili^ní je hebenem ostrým rozdlen ve

dva oddíly; oddíl horní, skoro docela rovný, a oddíl dolní, na jehožto plochu svaly

lýlní se upevují. Povrch vnitní má ti neb tyry dlky a dv vysedliny od zatoenin

mozkových pocházející, což o všech površích vnitních kostí lebeních platí.

Díl zpodinový (5) skoro tverhranný je tlustší. Kraj zadní je ostrý, pední tupý,

jehožto povrch skoro k osmice se podobající na kost klínovou zadní (11, IV. VI. 7.) pilehá.
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Díly kloubní (6) podobají se u králíka ponkud k dragounské pilbici. Na po-

vrchu zevnitním spatuje se násadec kloubní , cbrupkou povleený a hlavu s prvním

obratlem spojující. Mimo ten násadec nalézá se ješt jeden , hrdelní nazván, který u

králíka jen tenounký, u mnohých ssavcil ale, k. p. u prasete, valn vyvinut jest.

Ses'toupením tchto lyr kostí, s výminkou šupiny u nkterých ssavc (4), po-

vstane díra míchová ili týlní veliká, kteroužto mícha, tepny obratlové a svazy, kost

týlní k obratlm pitužující, vycházejí. Všecky tyry kosti srostou asn v jednu, kte-

rážto se spojuje : s kostí mezitemenní (I. lil. VI. 3.), s obma kostmi temenními (I. III.

V. 2.), s obma šupinami skráovými (I.— V. 9.), s obma kostmi skalnými (I.

—

IV. VI.

H.), s kostmi bubínkovými (I.— IV. VI. 10.) a s kostí klínovou zadní (II. IV. VI. 7.).

(11. IV. VI. 7. a 8.) Kost klínová (os sphenoideum) leží u prosted dna lebeního

a skládá se ze dvou díl, u málo ssavc a pozd srstajících, ze zadního (7., os sphe-

noideum poslerius) a z pedního (8., os sph. anterius).

Staí si ji pedstavovali co letavý hmyz a odtud pochází, že její prostední a

silnjší ásf tlem, a široké tenounké výrostky kídly nazývali , což se podnes udrželo.

Zadní díl (7), ležící za kostí zpodinovou (5) a ped patrovou (II. VI. 19.), má dvoje

kidla; velká ili horní jmenují se kídla skráíiová; malá ili zpodní kidélka patrová.

Každé toto kidélko skládá se z dvou list ku pedu se spojujících, kost patrovou (19)

mezi sebe beroucích a do zadu se rozkládajících. Zevnitní díl vyniká ze zpodního dílu

povrchu zevnitního kídel velkých, vnitní ze strany tla. Tyto lístky vnitní vždy s kostí

klínovou nesrostou, a pokládají se pak co vlastní kosti, co

(II. VI. 20.) kosti kidélkové (ossa pterygoidea). Ob jsou výrostkem hákovilým

opateny, který se ale pro svou slabost rád ulamuje. Že ale k tvoení moskovny nepi-

spívají, poítají se ke kostem obliejovým.

Pední kost klínová (8) leží ped síkovou (IV. V. 15.) a nad patrovou (19), má

laké dvoje kídla, ale rovnovážná, ježto jmenují se onicová, nebof tvoí vnitní stnu

onice. Zde se nacházejí dv asto v jednu (jako u králíka) splývající díry, kterou nerv

zrakový prochází. Ob kosti klínové se spojují : mezi sebou, pak s kostí sítkovou (IV.

V. 15.), s kostmi slzními (III. V. 22.), s hoejší elistí (I. — V. 16.), s kostmi el-

ními (I. III. V. 1.), s šupinami skráovými (I. — V. 9.), s kostmi skalnými (I. — IV.

VI. 11.), s kostmi bubínkovými (I. — IV. VI. 10.), s kostí zpodinovou (II. IV. VI. 5.),

s kostmi kidélkovými (H. VI. 20.) a s kostmi patrovými (II. VI. 19.).

Kosti skráové (ossa temporalia) leží po obou stranách lebky a rozstupují se ve

ti díly:

(I. — V. 9.) díl šupinový ili šupina skráová (squarama temporalis),

(I. — IV. VI. 10.) díl bubínkový (os tympanicum),

(I. — IV. VI. 11.) díl skalný (os petrosum).

U nkterých ssavc je ješt tvrtý díl soscovitý (os masloideum) , který nkdy

schází, nejastji ale se skalnou kosti srstá.

Šupina (9) nesroste skoro nikdy s ostatními díly, je široká, ale tenounká sko-

ápka. Na povrchu zevnitním má násadec jamový, ven a ku pedu njící, pod je-

hožto koenem se nachází jáma kloubová dolejší eUsti (III. 18.). Mimo ten má šupina

ješt jeden již podotknutý výrstek, který na kosti skalné spoívá a s výrostkem kosti

temenní (2) se kíží.

Díl bubínkový (10} a skalný (11) jsou kosti silné ale duté, chovajíce v snbr

18*
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ústroj sluchový a kosliiiky sluchové (ossicula auditiis) , které od své podoby obdržely

jména: (VI. 12.) kladívko (malleus), (VI. 13.) kovadlina (incus) a (VI. 14.) imen (šla-

peš). Na kosti bubínkové (10), k polokoulice trochu se podobající, všimnouti si tí-eba

násadce trubikovitého, který kostnou ástku zvukovodu zevnitního tvoí a na njž se

chrustavka boltcová pipevuje. V nm se rozprostírá blána bubínková. Kosti skráové

spojují se s kostmi již známými, proež toho pominu.

(IV. V. 15.) Kost sítková (os ethmoideum) leží v dutin nosové a dlí se na

lupen cedniný (lamina cribrosa) , lupen kolmý (lamina perpendicularis) a bludišt

(labyrinlhum).

Lupen cedniný stojí skoro rovnovážn v tom otvoru, který zstane mezi kostmi

elními (1) a kostí klínovou pední (8), a tudy zavírá v pedu dutinu lebení. Jef celý

dírkovatý, dírky ty se jmenují cedniní, jimiž procházejí vtviky nervu ichového. MiU

dva povrchy; povrch lebení objevuje se, jak mile se kost síková vyjme, povrch obli-

ejový ale je zakryt rádlem (V. VI. 24.) a obma bludištmi. Ze stedu tohoto povrchu

vyniká lupen kolmý.

Bludišt je na dvé rozdleno, leží po obou stranách lupenu kolmého a skládá se

z tenkých lupénk, sklípk a skoápek. U králíka a mnoha jiných ssavc jsou ob plky

bludišt již asn spojeny kostí obliejovou, o které hned promluvíme a která se jme-

nuje rádlo.

(V. VI. 24.) Rádlo ili kost radliní je podlouhlá a tvoí pažení v zadnjším díle

dutiny nosové. Má tyry kraje : hoejší hluboce brázdný pro chrupku nosovou , dolejší

dlouhý a ostrý, pední kiv z pedu do zadu bžící , zadní pak pedstavující tak ka

rozšíení obou povrch postranných, okrouhle špiatý a široký, ímž tato kost podobu

rádla dostává a dle ní se jmenuje.

Kost síková (15) je tedy spojena dole s rádlem (24), nahoe s kostí nosní (25)

a elní (1), ostatn s výrostkem kosti mezielistní (I. —V. 17.) a hoejší elistí (1. — V.

16), s kostí slzní (III. V. 22.), s kidly pední kosti klínové (8) a s kostí patrovou (II. 19.).

Pistupme nyní ke kostem obliejovým.
Kosti zuchvové (ossa raaxillaria) rozeznáváme troje:

(I. — V, 16.) elist neb žuchvy hoejší (ossa max. superiora),

(I. — V. 17.) meziehst (ossa intermaxillaria) a

(III. 18.) sán (ossa max. inferiora).

Každá z nich je složena z dvou stejných ástek , z pravé a levé. Jsouf lehce

k poznání, nebo jsou opateny zuby, jejichžto poet a tvánost ale u ssavc mnohým

zmnám podrobeny jsou. O tom nco sdliti bylo by zábavno , než nechám si to

na podruhé.

elis hoejší (16), majíc u králíka 6 zub, rozdluje se v tlo a v násadce. Tlo

má dva povrchy. Povrch zevnitní naddulý jest násadcem tváním na dv rozdlen ; zadní

ástka onicová dlá díl pední stny onicové ; ástka obliejová u zajíc a králík tím

se vyznamenává, že je dírkována jako ídice. Povrch vnitní chová násadec patrový,

jest docela nerovný a kryje kost síkovou (15) a díl skoápky (IV. VI. 23.). Mimo ná-

sadec tvání a patrový nachází se ješt násadec elní, jehožto zadní povrch jest žláb-

kovitý a tvoí s kostí slzní (III. V. 22.) jámu slzní.

ehs hoejší spojuje se: s mezíelistí (17), s kostí elní (I), s kostí síkovou

(15), s kostí slzní (22), s kosti jamovou (I. — V. 21.) a s kostí palrovou (fl.VI. 19.)
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Mezióelis (17), majíc u králíka a zajíce každú dva zuby, rozdluje se též v tlo a ná-

sadce; násadec krátký, vybrázdéný pro clirupku nosovou jako rádlo (II. V. YI. 24.), spojuje

se s násadcem bratrským a dotýká se kraje ostrého kosti radliní (24) ; násadec dlouhý,

pro hoejší kraj elistí též vybrázdný, klado se vedlo kosti nosní (I. Ilí. V. 25.) a na

kost clistní (16).

Sán (18) srstají asn u mnohých ssavc v jednu. U králík a zajícíi je každá

opatena pti neb šesti líižky zubovými. Na ní si obvzláštn povšimnouti teba násadce

kloubního, který koní hlavikou kloubní, kladoucí se na šupinu skráovou (9). Pod ním

se nachází výrostek krkaví, u králíka málo, u ostatních ssavc ale siln vyvinutý.

(II. V. VI. 19.) Kosti patrové (ossa palatina), k elisti hoejší (16) pilehající, dlí

se na ástku pínou a kolmou. ástka píná rozšiuje výrostek patrový elisti hoejší (16),

ástka kolmá, nco tenší ale rozsáhlejší, sáhá až k onici. Na jejím povrchu zevnitním

ní výrostek, který se zevnitním listem zpodních kidélek kosti klínové zadní (7) spojuje.

Kost patrová (19) spojuje se: s hoejší elistí (16), s pední a zadní kostí klí-

novou (8. 7.), s kostmi kidélkovými (20) a také s rádlem (24).

(I.— V. 21.) Kosti jamové (ossa zygomatica) pokaždé stran oblieje jedna, spo-

jují násadec jamový, šupiny skranní (9) s násadcem tváním hoejší elisti (16), s kte-

rým u starých ssavc, jako k. p. u králíka, sroste.

(III. V. 22.) kosti slzní (ossa lacrimalia) leží na pedním dílu stny vnitní oni-

cové. Jejich kraje a povrchy udati není docela lehko
,

proto že ze samých výrostk

skládati se zdají, majíce tu vlastnost, že se rády olámou a tudy celá kost jen co lupínek

se jeví. Máf dva povrchy, tyry kraje a tolik t(>ž výrostk, mezi nimiž jeden obzvlášt

vyvinutý mezi kostí elní (1) a elistní hoejší (16) vyniká; povrch vnitní vyznamenává

se dvma hebínky, které sestoupením svým (mimo dva výrostky) brázdu slzovodní tvoí.

Kost slzní je spojena: s kostí elní (1), s elistí hoejší (16), s kídly kosti klí-

nové pední (8) a s kostí sítkovou (15).

(IV. VI, 23.) Skoápky (Conchae) leží ob v dutin nosové ped kostí síkovou

(15) na postranné stn kosti mezielistní (17) a hoejší elisti (16), ku kterýmžto

obma u ssavc vyrostlých nejdolejším závitkem pipevnna jest. Jsou paženy od zadu

kostí radliní (24), od pedu chrupkou nosovou, a skládají se z tenounkých závitk.

(I. III, V. 25.) Kosti nosové (ossa nasalia), ležíce mezi výrostky kosti mezielistní

(17) a ped kostmi elními (1), kryjí skoápky (23), vtší díl kosti síkové (15), a iní

s kostmi mezielistními (17) otvor nosový. Mimo tvero kraj mají dva povrchy, na je-

jichžto vnitním, skoápku nosovou dotýkajícím, nachází se u nkterých ssavc, zvlášt

u zajíc a králík, výrostek skoápkovitý. U mnohých ssavc srstají v jednu.

(26.) Kost podjazyní neb jazylka (os hyoides) leží pod zpodera jazyka a dá se

rozdliti na prostedek a na rohy menší a vtší. Prostedek jest špalíkovitý s pti po-

vrchy, ježto jsou povrch svrchní a zpodní, zadní a dva postranné neb pední. V úblu horním

povrch postranních jsou chrupkou neb kloubem pipevnny rohy, vtší pod menšími.

Te známe všecky kosli jednotlivé, pohlédnme ješt jednou na celou hlavu

s ohledem na výkresy.

Hlavu celou si mžeme pedstaviti co šestistn , mající stnu pední a zadní,

svrchní a zpodní a dv postranné.

Stnu svrchní (také klenutí nazvanou) pedstavuje výkr. I.

Tu jako na všech ostatních stnách pozorujeme, jak se jednotlivé kosti spojují,
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a lakové spojení jmenujeme „švy,'^ které též svá jména mají; tak k. p. šev temenní,

lýlní, skráíiový a t. d. V nejprvnjším veku zvíete nalézáme také asto, že rohy kostí

zstávají dlouho zaokrouhlené, nechávajíce mezi sebou plesky tíhranné, tverhranné atd.

V tchto švech a pleskách nacházejí se asto malé kstky, nazvané kstky švové

. pleškové (ossa suturarura s. fonticulorum). Za píklad kosti takové slouží kost mezi-

lemenní (I. III. VI. 3.).

Dírky, které spatujeme na výkr. I. neb stn horní, jsou dv po stran kosti

skalné (I. — IV. VI. 1 1 .), které pedstavují otvor kostné ástky ucha zevnitního, což u

kosti bubínkové (I.— IV. VI. 10.) již podotknuto.

Výrostky spatujeme dva: výrostek kosti slzní (III. V. 22.) a výrostek nadoni

kosti elní (I. III. V. 1.).

Kosti ostatní jsou: ob nosové (I. m. V. 25.), díl mezielisti (I. — V. 17.) a e-
listi hoejší (1.— V. 16.); ob jamové (I. — V. 21.), elní (1. III. V. 1.) a temenní

(I. III. V. 2.), díl šupiny skranní (I. — V. 9.), horní oddíl šupiny lýlní (I. — III. VI. 4.)

a kosti skalné (1- — IV. VI. 11.). Odejmme sán (III. 18.) a pohlédnme na stnu
zpodni (zpodinu) neb výkr. II. Direk tu nalézáme nkolik, jimiž žíly a nervy prochá-

zejí, pak jamku kloubní na šupin skranní (I. — V. 9.) pro sán (III. 18.).

Výrostky a násadce jsou tyto: Spojené výrostky krátké kosti mezielistní (I. —
V. 17.). Mezi koncem výrostk krátkých kosti mezielistní (17) a trnem, který se

tvoí sestoupením obou výrostk patrových hoejší elisti (I. — V. 16.), je vidli díl

rádla (II. V. VI. 24.). Háky kostí kidélkových (II. VI. 20.). Násadce kloubní a hrdelní

dílu kloubového (II. III. VI. 6.) kosli^ lýlní. Povrch zpodni výrostk nadoních kostí

elních (1. III. V. 1.).

Kosti ostatní na výkr. II. jsou: mezielist (17) se tymi zuby ve dvou adách,

což se jen u králík a zajíc nalézá; elisf hoejší s 12 zuby (I. — V. 16.); kosti ja-

mové (I. —V. 21.); kosti patrové (II. VI. 19.); kosti kidélkové (II. VI. 20.); rádlo (II.

V. VI. 24.); dil kosti klínové pední (II. IV. VI. 8.); kost klínová zadní (II. IV. VI. 7.);

kosti bubínkové (I.— IV. VI. 10.); kosti skalné (I. — IV. VI. 11.) a všecky tyry kosti

lýlní (I. — IV. M. 4. 5. 6.).

Kosti bubínkové, skalné a lýlní tvoí stnu zadní
,
pi které díra míchová ob-

zvlášt v oi padá, tak jako pi stn pední otvor nosový, v nmž výrostky skoápko-

vité kostí nosových (I. III. V. 25.), skoápky nosové (IV. VI. 23.) a rádlo (U. V. VI.

24.) spatujeme.

Stny postranné neb výkr. III. Tu pozorujeme v elisti hoejší (I. — V. 16.)

množství štrbin a dírek, což se jen u zajíc a králík nalézá, neb u jiných pichází

jich jen nkolik neb toliko jedna ;
pak jámu velikou onicí nazvanou, proto že v ní oko

jest uloženo a pede vším nebezpeím chránno. U prosted ní pozorujeme díru v kosti

klínové pední (II. IV. VI. 8.) pro nerv zrakový, což již povdomo.

Výrostk je tvero : výrostek kosti slzní (III. V. 22 ) , výrostek nadoni kosti

elní (I. III. V. 1.), výrostek trubikovitý kosti bubínkové (I. — IV. VI. 10.), výrostek

kloubní dílu kloubního kosti týlní (II. 01. VI. 6.).

Kosti jsou : nosová (I. 111. V. 25.), mezielis (I. — V. 17.), elisf hoejší (I.— V.

16.), sán (III. 18.), kost slzní (III. V. 22.), kost jamová (I. — V. 21.), kost elní (I.

III. V. ].), kost klínová pední (H. IV. VI. 8.), kost klínová zadní (II. IV. VI. 7.), kosi

patrová (II. VI. 19.), kost temenní (I. III. V. 2.), šupina skráová I. —V. 9.), kost bu-
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Linková (I. — IV. VI. 10), kost skalná (I. — IV. VI. 11.), šupina lýlní (I. — lU. VI. 4.),

(lil kloubní (H. III. VI. 6.).

Výkr. IV. pedstavuje hlavu s odíiatými kostmi nosovými (I. III. V. 25.), slzními

(111. V. 22.) a Celními (I. III. V. 1.), by se zjevily ob skoápky (IV. VI. 23.) a kost

silková (IV. V. 15.) v pomrech svojích. Kosti temenní (I. III. V. 2.), kost mezitemenní

(I. III. VI. 3.) a šupina týlní (I. — III. VI. 4.) jsou odaty, aby bylo vidti obzvlášt vnitní

povrch kosti klínové pední s derou pro nerv zrakový (II. IV. VI. 8.), kosti klínové

zadní (II. IV. YI. 7.) s dlkem podvskovým (v nmž podvsek mozkový leží), a kostí

skalných (I. — IV. VI. 11.) s otvorem zvukovodu vnitního; mimo to se vidí povrchy

vnitní šupiny skranní (I. — V. 9.), dílu zpodínového kosti týlní (II. IV. VI. 5.) a povrchy

zevnitní nkolika již známých kostí.

Výkr. V. ukazuje povrh zevnitní kostí následujících: nosové (Os nasále, I. III.

V. 25.), mezielisti (Os intermaxillare (I. —V. 17.), elisti hoejší (Maxilla superior,

I. — V. 16.), kosti jamové (Os zygomaticum, I. — V. 21.), kosti sítkové (Os ethmoi-

deum), s rádlem (IV. V. 15.), kosti radliní zvlášt (Vomer, II. V. VI. 24.), kosti elní (Os

frontale, I. III. V. 1.), kosti slzní (Os lacrimale, III. V. 22.), kosti temenní (Os parietale,

I. III. V. 2.) a šupiny skranní (Squamma temporalis, I. — V. 9.).

Výkr. VI. ukazuje povrch vnitní kostí následujících: skoápky (Concha , IV. VI.

23.), kosti patrové (Os palatinum, II. VI. 19.), kidélkové (Os pterygoideum, II. VI. 20.),

obou klínových (Os sphenoideum anterius et posterius, II. IV. VI. 8. 7.), kosti bubín-

kové (Os tympanicum, I. — IV. VI. 10.), kosti skalné (Os petrosum. I.— IV. VI. 11.),

kostiek sluchových (Ossicula auditus, VI. 12. 13. 14.), dílu zpodínového (Pars basilaris

occipitis, II. IV. VI. 5.), dílu kloubního (Pars condyloidea occipitis (II. III. VI. 6.), šu-

piny kosti týlni (Squamma occipitis, I. — III. VI. 4.), kosti mezitemenní (Os interparie-

tale, 1. III. VI. 3.). Sama pro sebe stojí kost podjazyní neb jazylka (26.), od pedu a

od strany vyobrazena. —
Ostatní kostru ssavcú podám pozdji.

O povtrnosti.
Od Dr. v. Kuiieše.

IV.

Jedno z hlavních koleek velikého stroje meteorologického jest déšf.

Již v nejstarších asech vbec mlo se za to, že déšf povstává z vody výparem

vystouplé, když ásteky její pro drobnost svou neviditelné, opt se spolu spojivše, tíží

svou dol padali musejí. Za píinou tohoto shuštní považovalo se oddazeuí, ztenení

vzduchu, vtry piliskující oblaky k horám. Pozdji, když výjevy elektrické blíže poaly

se pozorovati, poítána i elektrinost mezi píiny dešt. Nyní skoro všeobecn pijiiná

se výklad dešt podaný od Huttona, že totiž pouhým smíšením se teplejších a stude-

njších spoust vzduchových sraženiny povstávají, a to i tenkráte, kdyby obojí spousta

ani dostaten nebyla nasycena.

Jakož ze sady této dostaten dá se vyložiti sraženina pi dýchání lidí a zvíat,

nemén i ten úkaz asto pozorovaný, že vnikající do teplého pokoje studený vzduch ihned

zplozuje drobounký sníh : lak dá se tímž zpsobem vysvtlili pvod každékoliv sraženiny.
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Hlavní obtíž pi lomto výkladu iní toliko veliké množství vody
,
jaká zaaslé

deštm spadne. Piipustíme-li však, že mezi srážením vzduch neodpoívá, nýbrž že bez

ustání nové spousty vzduchu se pi^ihrnují, které se sprošfují svých vodních ástek : pe-

svdíme se, že i nejhojnjší lijavce dají se tímto zpsobem prost vyložiti.

Samo sebou též z toho vysvitá, pro jižní a jihozápadní vtrové tak asto nám

dešt pinášejí; nebo pihánji k nám teplý, vodními parami hojn naplnný vzduch,

pi emž sice z poátku nebe ješt jasné zstává, obyejn ale brzo se zakaluje a sra-

ženinu zpsobuje. Severní vtrové naproti tomu pinášejí nám jasno a sucho, ponvadž

pihánjí studenjší vzduch, který, ím dále se na jih dostává, tím více se zahívá,

ímž vodní jeho páry brzo se rozplývají a rozpouštjí.

Vbec pijímá se, že prší toliko istá voda, zatím však zkušenost podává roz-

liné, podivné sice, nicmén ala ^tvrzené, a však nikoliv nevysvtlitelné píklady, že

asem pršívají i jiné hmoty. Pršení rozliných látek z i'íše rostlin, živoich i nerosl,

které bud samy o sob, astji však s deštm a snhem smíšeny s oblak padají, dá

se zcela prost vysvtliti tím, že látky tylo, byvše prudkými vzduchovými proudy do

výšky vyzdviženy a hodný kus odneseny, jak mile boue pestane, zase dol spadnou.

Mnohem dležitjšími jeví se pomry dešt v ohledu na jeho mnohost. Již jed-

notlivé krápje rozlinou ukazují podobu, brzo jeví se co malinké outlé kuliky, jaké

nejlépe jest pozorovati na tmavých, hrubých látkách, brzo zase jsou velmi veliké, jakéž

asto vídáme spadlé pojedin na suché plochy. Zkušenost uí, že vbec pi nižší te-

plot a v severnjších krajinách jsou krápje menši, pi vyšší pak teplot a v krajinách

jižnjších mnohem vtší. Nejvtší krápje padají pi boukách po delším teple, asto

jednotlivé padající bývají pedchdci krupobití, a nejspíše nic jiného nejsou než rozpu-

štné kroupy, které, padajíce se znamenité výše, v dolejší ješt neochlazcné vzduchové

vrstv roztály. Dkazem toho jest , že obyejn na veliké krápje dešové následují

kroupy, a že první kroupy ješt napolo rozpuštny bývají, i mže se z velikosti krá-

pjí dosti jist souditi na vtší neb menší nebezpeenství nastávajícího krupobití. Tyto

veliké krápje vyznaují se zároveíi prudkostí svého padání, ponvadž jakožto kroupy

obdržely pvodn vtší rychlost, kterou i pozdji ješt podržují. Krom toho jest rychlost

padání dešových kapek jen malá , a sice tím menší ím drobnjší jsou, ponvadž

vzduch znamenitý odpor jim iní.

Tak jako velikost jednotlivých krápjí dešových rozliná jest, jest i rozdíl v je-

jich menší neb vtší hustot a v rychlosti, s jakou po sob následují. Druhdy padají

krápje tak ídko, že bývají nkolik palc od sebe vzdáleny a jedna za druhou teprv

po hodné chvíli následuje; jindy zas padají hust vedle sebe a tak rychle po sob ná-

sledují, že se zdá, jakoby tvoily souvislé paprsky vodní. Známý tento úkaz nezaslu-

huje sice zvláštního uvažování, zajímavosti však nabývá tím, když tuto velmi nestejnou

mnohost vody, která na rozliných místech v stejném ase s nebe spadá, pro srovnání vedle

sebe postavíme. U nás i silnjší déš trvající hodinu málo kdy dává pl palce dešové

výšky, an v jižnjších krajinách dešt mnohem jsou vydatnjší.

Zvláštnosti, jaké jeví déš v ohledu své mnohosti a astosti v jednotlivých po-

asech roních, tak tsné souvisí s jinými zvláštnostmi klimatickými, že mžeme dle toho

rozdUti zemi na rzné krajiny. Ohlédneme se nejprv po krajinách raeziobratníkových,

ponvadž tam mnohem vtši pravidelnost se jeví nežli u nás. Tam, kde živý ili pas-

sátní vítr pravideln pes moe vje, dokonce neprší, nebe jest po všecken as jasné
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zvlášt když slunce na druhé polokouli se nalézá. Toliko v krajin tišin prší skoro

každodenn, vystupující proud vzduchový uchvacuje s sebou množství par do hry,

které na pomezí svrchního a zpodního živého vtru se shuštují a pak co déšf spadají.

Slunce zde obyejn vychází pi jasné obloze, ku polední ukazují se jednotliví mrá-

kové, s kterých v krátkém ase spadá ne.s;mírné množství vody v prvodu prudkého

potrhování vtru, k veeru rozplynou se mrana a slunce zajde pí^i jasném nebi. Tím

zpilsobem ztrácejí ony spousty vzduchu, které se do výšky k obma tonám pohybují,

vodu svou již tam, kde vystouply. V tom hlavn leží píina, pro dále od rovníku, kde

pravideln vje východní vítr, dešt docela se nedostává.

Na zemi však nalézáme mezi obralníky v jislé ásti roku perušenou pravidel-

nost živého vtru, která s sebou nese také zvláštnost v ohledu sraženin. Na sever od

rovníka jest nebe od prosince až do února docela jasné, vítr velmi pravideln vje od

východu, pi tom jest povtí suché, a rostliny ztratí své listy. Ku konci února ochabuje

pravidelný vítr v síle, a aslo bývá pelrhován utišením. Pomalu shromaždují se na jihu

mraky podobné k horám, které asto celou oblohu s náramnou rychlostí prolítnou. Ku

konci dubna nebe se zakaluje. V hodinách odpoledních, když vzduch na nejvyšší stupe

jest zahát, pichází bouka s prudkým deštím. Z poátku picházejí mrana a déšt

toliko v horkých dobách odpoledních a k veeru se ztrácejí; pozdji, zvlášt když

slunce jest v nadhlavníku, dostavují se již dopoledne , ku konci však mokrého poasí

opt vracejí se k hodinám odpoledním. Tak popisuje Humboldt úkazy v oné ásti jižní

Ameriky, která leží na sevr od rovníka.

Všecky tyto zjevy ukazují na to, že vystupující proud vzduchu, který nejsilnjší

jest v onom mísl, v jehož nadhlavníku se slunce nalézá, zruší rovnováhu povtí, jaká

panuje na moi. Vypaováním se vody pedešlého dne napadlé udržuje se tento pochod

po delší as. Povtí jest v tu dobu tak vlhko, že šaty a jiné vci, nenalezají-li se

práv u samého ohn, navlhnou, obyvatelé pak jako v parné lázni se nalézají, z ehož

povstává mnoho zimnic i jiných nemocí.

Kdežto pak tyto sraženiny závisejí od vystupujícího proudu vzduchového , tento

ale zárove se sluncem postupuje, snadno jest pochopitelné, že i mokré poasí postu-

povali musí. Z té píiny nastává ono v krajinách jižních díve, v severních pozdji. Jak

daleko tento periodický déšf na jih a na sever se vztahuje, není posud známo. Mnohost

vody, která tam v málo msících deštivého poasí spadne, jest daleko vtší, než co jí

u nás napadne po celý rok. asto pesahuje i 100 palc. Uvážíce pi tom, že déšf trvá

jenom nkolik msíc , ano že denn na vtším díle jenom nkolik hodin prší, pocho-

píme veliký rozdíl mezi tamjšími a našimi pomry dešovými.

Pravidelnost, jevící se v pomrech dešových na blízku rovníka, zmizí, když dále

od nho se vzdálíme. V oné ásti mírného pásma, která se stýká s obratniky, nalézá

se sice vždy ješt jakási pravidelnost v stídání se suchého a mokrého poasí ; ve

vyšších však šíkách vždy více mizí, dešt rozdlují se stejnji na celý rok, nevážíce

se na žádný uritý as , an mokré i suché dni na pohled beze všeho pravidla spolu

se stídají.

Také mnohosti dešt po celý rok napadlého ubývá od rovníka , kde vbec nej-

vyššího stupn dosahuje, k tonám, a pak dosáhne nejnižšího svého stupn anebo snad

dešt docela pestanou v krajinách nejtužší zimy, kdežto povtí tak málo par v sob
chová, že zmny v teplot, které tam velmi nepatrné jsou, nemohou více žádnou sraze-
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ninu zpsobiti. Zatím toto ubývám od rovnika až k tonám není tak pravidelné, jak by

se mlo oekávati; nebof místní vlivy jsou tak etné a ouinné, že tém nemožno jest

naznaiti árami ona místa , která mají stejnou mnohost dešt do roka, jakož se to

stalo pi teplot.

Takový místní vliv pedevším vykonávají blízké moe, veliká jezera a široké eky,

které výparu vždy novou látku podávajíce udržují povtí vždy u vtší vlhkosti.

Psobení této píiny jest vbec známé a tak znamenité, že následky její jsou

opravdu podivuhodné. Z té píiny má Anglicko více dešt, nežli by na jeho severní

polohu náleželo ; z té samé píiny obnášejí sraženiny na pímoích mnohem více nežli

na stedozemí.

Také psobí na mnohost dešt povaha pdy a její vzdlanost, jmenovit ale les-

natost krajiny. Kde vtry vlají pes horké písité roviny, tam stává se vzduch sušším,

mraky se rozplývají, horká pda zdá se odstrkovati déšf. Nad lesinami zas vítr snadno

se nasytí, spoje s vlastni vlhkostí i vláhu lesního vzduchu, tvoí se mraky anebo shu-

šfují se a deštm se vyprazdují. Podobn jako lesy psobí též hory znamenit na

mnohost dešt. Proto více naprchne v Alpách nežli v rovinách jim na sever ba i na

jih ležících.

Až posud pijali jsme v úvahách svých za hlavní páku teplotu , a promny

její vytkli jsme za hlavní píiny úkaz v povtí, z nichž vyvozovali jsme rozmanité

pomry vtr a sraženin ; avšak i naopak oba tyto hlavní úkazy zase znamenit p-
sobí na bh teploty a pede vším na její nepravidelnost. Toto psobení bude ped-

mtem úvahy naší v píštím lánku.

Dodatek k životopisu Kašpara hrabte Šternberka.

Úplný seznam jeho spis.

') Botanische E.xkursion nach der Kaiserklause in Oberbaiern (v H o p p e' s Botan. Ta-

schenbuch. Regensburg 1803. Str. 209.)

O Uiber eine ástige Varietát der Heritiera anthericoides Schrankii (v Botan. Zeitung.

Regensburg. 1. roník 1802. Str. 83—96.)

'} Galvanische Versuche in manchcn Krankheiten u. s. w. Regensburg 1803. (134

str. v 8.)

O Bemerkungen uber die von Faujas de St. Fond beschriebcnen fossilen Pflanzen.

(Bot. Zeit., roník 1804. Str. 49 a t. d.)

') Zwej Schreiben aus Bassano in Oberitalien ddto. 8. und 30. Mai 1804 (lamže str.

161., 202., 225., 363., 368.)

') Notice sur les analogues des plantes fossiles. (V Annales de Museum national

histoire naturelle. Paris 1804 Tom. V. str. 462 — 470.)

') Botanische Ausflge in die Rhatischen Alpen (v Hoppe's bot. Taschenb. fiir 1804,

str. 65 a t. d.).

') Bemerkungen iiber die von den Mitgliedern der bot. Ges. aus Tranguebar erhaltenen

Pflanzen (lamže str. 192 a t. d.).

') Zwei Schreiben an Prof. Duval ddto. Winterberg und Prag (bot. Zeit. Jahrg. 1805,

str. 289 a 321 a t. d.).
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Bemerkungen iibcr Ranunculus aconitifolius und R. platanifolius (tamže roník

1806, sir. 33 a t. d.).

Reisc durch Tirol in die íislerr. Provinzen Italiens im Friihjahr 1804. Mit 4 Ku-

pfertaf. Regensburg 1806 (str. XII. a 166 ve vel. fol.). -

Reise in die Rhátischen Alpen, vorziiglich in bot. Hinsicht im Sommer 1804.

Niirnberg 1806 (64 str. v 8.).

Zwei Schreiben an Prof. Duval ddto. Wien (Bot. Zeit. ron. 1806, str. 230).

Botanische Wanderung in den Bóhmerwald, mit beigefiigten Tabellcn. Núniberg

1806 (14 str. v 8.).

Zierpílanzen aus den gráfl. Sternberg'schen Gewáchshausem (Bot. Zeit. roín. 1807,

sir. 30).

Zwei Schreiben an Prof. Duval uber eine Reise nach Bóhmen ddlo. Prag 23. Mai

1807 (Bol. Zeit. ron. 1807, sir. 145 a 177).

Schreiben an Prof. Hoppe ddto. Múnchen 31. Aug. (tamže str. 269).

Systemalische Beslimmung derjenigen Pflanzen , welche in Tournefors Reisen

nach dem Orient abgebildet sind (tamže str. 313 a t. d.).

Botanische Beobachtungen im Jahre 1807 (tamže str. 337 a 368 a t. d.).

Botanische Bemerkungen auf einer Reise íiber Salzburg nach Kárnthen u. s. w.

(v Hoppe's neues bot. Taschenbuch fur 1809 str. 18 a t. d.).

Revisio Saxifragaram iconibus illustrala. Ratisbonae 1810 (str. XVI. a 60 s 31 illum.

tabulemi ve vel. folio).

Anfragen, Vorschláge, Wíinsche, die Naturkunde Bobmens betreíTend (Ch C. A n-

dre's Hesperus ron. 1813, str. 100, 400, 564 a 604).

Uiber den gegenwártigen Slandpunkt der bot. Wissenschafl u. s. w. (Denkschriften

der k. bair. bol. Ges. in Regensburg 1815, sir. 1. a t. d.).

Braya, eine neue Pflanzengattung (tamže str. 65 a t. d.).

Einige neue Pflanzen Deutschlands, nebst eingeslreuten Bemerkungen u. s. w.

(tamže str. 148 ald.).

Uiber die Kultur der Alpenpflanzen (tamže str. 173).

Beschreibung und Untersuchung einer merkwurdigen Eisengeode (Hausmanns dich-

ter Ihoniger Sphárosiderit) u. s. w. Mit 4 Kupf. (Neuere Abbandl. der k. bohm.

Gesellschaft der Wiss. 1816, 5. Band.)

Abhandlung iiber die Pflanzenkunde in Bóhmen. I. Abtheilung. Prag 1817. 11. Ablh.

Prag 1818. (Abh. der k. bohm. Ges. der Wiss. neue Folge 6. Band.)

Aufstellung dreier neuer Pflanzenarten (Denkschriften der Regensb. bol. Ges. II. Ab-

theilung 1818 str. 55 atd.).

Botanische Bemerkungen und Berichligungen mit vorziiglicher Riicksichl auf

Deutschlands Flora (tamže str. 84 ald.).

Botanische Bemerkungen íiber Aconita und einige andere Gewáchse in d e C a n-

dorie's sysl. nátur. (Flora o. bot. Zeitung 1. Jahrg. 1818. . 23, sir. 388—393).

Geschichle und Beschreibung der Schmidtia ulriculosa Seidl, einer neuen bohm.

Pflanze (tamže ron. 1819 str. 1 ald.).

Bemerkungen uber einige Arlen aus der Gallung Scorzonera (tamže str. 431 ald.).

Pojednání o bylináslví v echách. Od p. K. hrab. z Šternberk nejprv pro

pojednání spolenosti umní v jazyku nmeckém, nyní s P. Antonínem Puch-
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mayrem v jazyku eském vydané. V Praze 1819 (152 sir. v mal. 8.) Pcklail

ísla 28.

") Botanische Nolizen (Trifol. uniflorum, T. Buxbaumii). (Flora o. Bot. Zeit. ,3. Jahrg.

1820, str. 599 atd.),

^') Schreiben an Nees v. Esenbeck iiber HenscheTs Schrift von der Sexualiliit

der Pflanzen (taitiže ron. 1821. Erste Beilage).

') Versuch einer geognosliscb-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipziu-

und Prag 1820 (8 svazk ve vel. folio, a sice 1. sv. 24 sir., 2. sv. 33 str, 3. sv.

39 str., 4. sv. 48 sir. a Tentamen Florae primordialis XLII str., všecky 4 pospolu s

59 illuminovanými tabulemi ; 5. a 6. sv. (Prag- 1833) IV. a 80. str., 7. a 8. sv.

(Prag 1838) od sir. 81—220, všecky 4 sv. s 45 illura. rytinami.

"') Essai un exposé do la floe primitive. Traduit par deBray. Ratisbou. 1821—27.

CLivrais 1—4 aveo 64 planches).

"') Uber die ósterreichische Schwarzkiefer. (Fiora o. bot. Zeit. 4. Jahrg-. 1821 str.

381 ald.)

'") Catalogus planlarum ad septem varias editiones commentariorum Matthioli in Dios-

coridem. Ad Linnaeani systematis regulas elaboravit Comes Casp. ab Sternberg.
Pragae 1821. (fol. maj.) Sumtibus F, Tempsky.

*') Obzvláštní poi^ádek pi hašení ohn. Pro Radnické panství. V Plzni 1821 (51 str.

v malém 8.).

<''') iiber die Wichtigkeit eines Einverstándnisses zwischen den Botanikem bei Bear-

beitung neuer Herbarien. (Flora 5. Jahrg. 1822, str. 23 atd.).

") Revisionis Saxifragarum supplementum. Ratisb. (VI. a 16. str.).

") Uber die Gattung Zanonia Plumieri. (Flora 1822, str. 161 atd.).

'') Rede des Prásidenten des bohm. Museums in der erslen alig. Versammlung. (Ver-

handl. der Ges. des vaterl. Mus. Prag 1823, ve sv. 1. a ve všech následujících

svazcích až do r. 1838).

") liber Geognosie. (Isis, ron. 1823, str. 283).

*') Botanische Winterexkursionen. (Flora o. bot. Zeitung. Regensburg 6. Jahrgang 1823,

str. 281 atd.).

") Carex argyroglochin Horném., eine neue deulsche Pflanze (tamže str. 284).

") Cuphea procumbens Cav. — non procumbens; ist das auch Folge der Kultur?

(tamže sir. 381).

^°) Die brasilianischen Herbarien in Wien (tamže str. 609).

'') Uber die verschiedene Pílanzenabdríicke fiihrenden Formationen und die Unter-

schiede der Vegetation in denselben. (Flora 7. Jahrg. 1824, str. 689 atd.)

") Nachlese zu Hofr. Schul tes Nachrichten iiber die deulschen botanischen Gárten

(tamže sir. 737 ald.).

^0 Ubersicht der in Bóhmen dermalen bekannten Trilobiten. (Verhandl. der Ges. des

vaterl. Mus. 3. Heft. Prag 1825, str. 69 ald.),

'*) Uber einige Eigenlhiimlichkeiten der bólim. Flora und die klimalische Verbreitung

der Pflanzen der Vor- und Jetztwelt. (Abhandl. der k. bohm. Ges. der Wiss.

Neue Folge I. Band. Prag 1825.)

") Bruchstiieke aus dem Tagebuche einer naturhistorischen Reise von Prag nach

Jstrien (Flora 9, Jahrg. 1826, 1, Beilage).
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') Uber das Valcrlaiid der Erdápful und ilirc Verbreiluiig iii Europa (Monatsschrift des

vat. Muscums in Buhmen. Prag 1827. Tebr. .sir. 19—31).

-') Uber die Benulzuiig der Sleiiikohlen, besoiiders iii Buhmen (lamžc Julij.

') Gescbichte der k. k. palr.- okon. Gus. iu Bohmen (tamže 1828. Febr. sir. 44 — ."ÍO).

'') Uber die lossiluii Knocheii zu liuslritz. clsis ron. 1828, sir. 281).

'

") Antliericum coinosum , eine neue Pflanzenspezies (Monaisschrift des bOhm. Mii-

seunis 1828. Oklob. sir. 336—339).

"'} Brieíliche Slillheilung liber eine Excursion in der Umgegend von Wien (Flora 1828.

Erg-iinzungsblall sir. 114 — 116).

") liber erfrorenc Báume im botan. Garten zn Bi'ezina im Winler 1829 — 30. (FJora.

13. Jahro-. 1830, sir. 562).

"') Uber die Versaininlung der d. Naturforscher in Hamburg und einen Ausflug nach

Helgolaiid. Aus inem Schreiben an Graf. v. Bray (tamže 6. 43. sir. 688—693).

") Uber den Borkenkáfer. (Isis ron. 1830, sir. 313).

'O Uber den Hohenrauch (lamžc sir. 349).

") Uber die boiím. Trilobilen (lamže sir, 516).

'') Uber den Mais und dessen Verbreilung in Europa (Neue Schriften der k. k. palr.-

Okon. Ges. in Bohmen. 2. Bandes I. Hefl sir. 32 ald.).

"") Revisionis Saxifragarum supplementum secundum. Pragae 1831 (sir. YI. a 104 s

26 nejvíce illum. rytinami ve vel. fol).

''") Ansichlen liber die vorwellliche Flora (Isis. ron. 1831, sir. 870).

'") Der Abdruck von Crotalus? reliquus oder Arundo? crotaloides. (Froricp's No-

tizen. XXXIl. Band. Jahrg. 1832, sir. 280).

") Insektengánge im Blalte der Flabellaria borassifolia Si. (Verhandl. des bóhm. Mus.

Prag 1836 (str. 34 ald.).

") Umrisse einer Gescbichte der bóhm. Bergwerke I. Bandes 1. und 2. Ablh. Prag

1836 (sir. i28 a 151 ve vel, 8. s rytinou).

'>) Uber einige neue Enldeckungen im Steinkohlcngebirge. tlsis ron. 1836, sir. 219).

") Uber die Keimung einiger aus agyplischen Mumiengrabern erhallenen VVeizen-

kdrner (tamže str. 231).

'O Ausmasse des bei Lissa gefundenen Schenkelknochens vom vorweltlichen Elepbanten.

(Verh. des vaterl. Mus. Prag 1837, sir. 68).

"O tiber Hutlonia spicata (lamže str. 69 s vyobrazením).

") Umrisse der Gescbichte des Bcrgbaues und der Berggeselzgebung des Kónigreiches

Bohmen. Prag 1838 (str. X. a 351. Též co 2. sv. . 68).

') Bcricht liber die Versammlung deulscher Naturforscher und Árzle in Prag im

Sept. 1837, von Grafen Kašpar Sternberg und Prof. J. Y. Edl. v. K r o m b-

h o 1 z. Prag 1838 (str. VI. a 235 vel. 4. se. 26 stránkami snímk).

Konen chová eské národní Museum ješt následující dv literární práce ne-

zapomenutelného hrable Šternberka v rukopise

:

") Iconographia botanica bibliothecae Slernbergianae (pod známkou 39. B. 3.) a

") Repertorium alphabelicum plantarum (znám. 39. B. 4).

Seznam pírodnin dle hrabte Šternberka pojmenovaných.

Z uvedených svrchu jak elných tak i dkladných literárních prací Sternberko-

vých snadno se dá vysvtlili, že nindzi váženi zpytatelé pírody selkali se v pospolité
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žádosti, ke cti muži o pírodní vdy tak zasloužilému nov v soustav vytknuté druhy

jak nynjších rostlin a živoich, tak i skamenlých pírodnin jménem Sternberg
naznaili. Tak v bhu let oné rostliny, kterou Waldštein a Kitaibel nazvali „Šternbergia

colchiciílora ," nalezeno jest ješt více druh, jako : St. aetnensis Schult., St. americana

HofTm. , St. citrina Ker., St. caucasica Willd., S. lutea Ker. a j. Také však krásný rod

pedpotopních rostlin obdržel od Artise jméno „Slernbergia," i obsahujet dva druhy:

St. transversa Art. (Artisia transversa Sternb.) a St. approximata Brogn. (Tithymalites).

Dále uvádíme ješt následující názvy v terminologii jak botanické tak zoologické

:

Alcthopteris Sternbergii Góppert (paláont.) — Anihericum Sternbergianum Schult.

fil. (= Anth. comosum Sternb. , Chlorophytum Sternbergianum Steudel). — Araucaria

Sternbergii Corda (= Araucarites Sternbergii Opiz). — Asterocarpus Sternbergii Goppert

(pal.) — Bithynus Sternbergii Schmidt (zool.) — Cyciopteris Sternbergii Gutbier. — Cyathea

Sternbergiana Pohl. — Dianthus Sternbergii Sieb. — Chirurus Sternbergii (Trilob.) — Fu-

coides Sternbergii Brogniart (Sargassites Presl. — pal.) — Hieracium Sternbergii Fról.

—

Hier. Sternbergii Horném. (Crepis hieracioides W. K.) — Lepidodendron Sternbergii

Lindley (pal.)— Microlabis Sternbergii Corda (zool.) — Ornithogalum Sternbergii Hoppe

(Gagea Sternb. Schleich.) — Oxalis Sternbergii Zucc, — Palaeospathe Sternbergii Unger

(Spalha ílabellaria borassifolia Sternb.) — Protopteris Sternbergii Corda (pal. — Ca-

lopteris Gópp. — Prot. punctata Presl.) — Phacops Sternbergii Corda (zool.) — Sca-

biosa Sternbergii Opiz. — Saxifraga Sternbergii Willd. — Scyphia Sternbergii Munster

(pal.) — Senecio Stembergianus Decand. — Veronica Sternbergiana Bernh. (V. spicata

alpina Róm. Schult.)

Tím zpsobem nevyhyne jméno Šternberk z pamti uenc, jakožto hvzda první

velikosti na obzoru vdeckém. Kýž by šlechetný jeho píklad k následování pohnul i jiné,

kteí vládnou stejnými schopnosti a prostedky ! *)

Drobnosti.

Popis a drobnohledné skoumáni dvou egyptských mumii.

Pod tímto názTem (Beschreibang nnd mikroskopische Untersnchung zweler ágyptischer Mu-

mieu) vyšla ped nedávném velmi dkladná práce pana Dr. Jana ermáka v pojednáních c.

akademie nauk. Týkáf se zpytování toto dvou mumii, které eské národní Museum postoupilo fysio-

logickému ústava , kde p. Dr. ermák asslstentem jest. Pi všeobecné zajímavosti tolioto pedmtu

nebnde od místa, zde nco z tohoto spisu sdliti.

Nejdíve popisuje se zpsob, jakým mumie se zahalovaly.

„Vrstva po vrstv následovala, stídalo se množství úzkých tkanic, pravideln a soumrn na-

toených, s vtšími ústižky, které se pes celé údy táhly a shluky tkanlva pokrývaly, jimiž poz-

stalé prohlubeuiny vyplnny byly." Množství tkaníva , k tomuto zaobalení upotebeného, zajisté u

všech egyptských mumii neslýchaný poet obnáší, nebot dle množství, které p. Dr. ermák sám na

popsaných dvou mumiich nalezl, nezdá se býti udání cestovatele Sieherta nedvodné, že se k zao-

*) Pi té píležitosti opravujeme omyl tisku, jaký se ua str. 1S5 vloudil do udání léta, ve kterém

ae náš Šternberk narodil. Na míst 1751 má tam totiž státi 1761, jakož i patrn ze všech

pozdjších dát vysvitá).
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baleni jediné mamie 400— 500 loket potebovalo. Co se látky tkaniva tohoto týe, dokázal p. Dr.

ermák aspo o tchto dvon mumi/ch, že se skládá z vláken lnných , což tím dležitjší jest,

protože o tom dosaváde žádného ustáleného mínni nebylo. Drobnohledným skoimiáním dokázal p.

Dr. ermák nevývratn lnnou povahu podotknutého tkauiva.

Následující rozpravy vztahují se na zodpovídáni pisn vdeckých otázek, o emž zde pro ob-

mezenost místa jednati nemžeme. Za to podáváme zde úvodni slova k druhému oddleni, kdežto

všeobecných pomr se dotýká.

„S podivenim a zvýšeným úastenstvím díváme se na dobe zachovalé podoby lidských tl, která

od dávných vk, když na behách nilských ješt osvta a vzdlanost kvetla, zhoubnému asu vzdo-

rovaly. Nestálost ústrojných tvar jest pedmtem denní zkušenosti v takové míe, že i nevzdlaný

užasne pi poznáni toho, jak vnému obhu látky v této pípadnosti meze se položily. Spatili se

ale ta sama tla, na nichž ped více nežli dvma tisíce lety ona tajuplná, ješt ve svých sutinách

velikolepá enyptská vzdlanost spoléhala, vzbudí se 1 mén pohyblivá obraznost, aby se rouška dáviio-

vkosti odestela a živý hluk v lidnatých Thebách, v staré Memphid ped oi postavil, všechny

drobné slasti a strasti života vezdejšího, všechny dležitjší otázky a názory obnovily, jimiž se

druhdy srdce a hlavy tchto lidi plnily a pohybovaly.

„Vdeckému, chladnému rozjímáni podávají mumie nemenši látku k vážným a vydatným stu-

diím, jakož i toho zvláštn dojímají, kdo s oblibou mysli je ohledává.

„lm geologovi jsou rostlinné a zvíecí skamenliny, jimiž se pravké duby a djepis zemské

koule ve velikých obrysech naznaiti mohly, tlm jsou anthropologovl starobylosti, jaké pi mumilch

shledává. Mumle jsou také skamenliny, jež neustálá badavost z tmavých podzemských skrýši vyt-

žila a mezi listy djepisu nalezla, jako skameiilé tvorstvo mezi vrstvami zem. Starý Ggypt, jak

se ve svých pirozených okolnostech nutn vyvinul, jest také zahynulý útvar, sáhající se svými sta-

vitelskými pomníky, sochami a obrazy, jakož i mnohými dosaváde trvajícími názory až do nynjška.

„Mimo archeologickou mají mumie 1 fysiologickou zajímavost, ukazujíce nám, jak se balsa-

movánlm podailo, loví tlo zachovati a nevyhnutelné rušení nstrojné látky zastaviti.

„Dosaváde se na tom pestávalo, obdivovati se velmi dokonalému zachováni všeobecných forem

tlesných, tvánosti, vlas, oboí, brv, neht atd., ostatn se dle mé zkušenosti nestaly žádné zna-

njší pokusy, aby se povaha mumil pomoci drobnohledu skoumala."

Následující nyní rozpravy obsahuji výsledky drobnohledného skoumánl na obou mumilch, z ehož

vyplývá pekvapující údaj, že tajemné prostedky, jichž Egypané kbalsamování užívali, nejenom k za-

chováni zevnitních forem sloužily, nýbrž i nejútlejší drobnohledné ástky ped zahynutím až dosaváde

zachránily. Spisovatel pidal k svému dilu tabuli, na níž drobnohledné prezy vlas, kže, chru-

plavky, ba i svaz a sval tchto mumil vyobrazené se spatuji. Zachování tchto ástí bhem

nkolika tisíciletí jest tak dokonalé, že nejenom buky v deni, kži vlas, ba i jadérka v bnkách

kožních a chruplavých vidti jest. Co ale mikroskopistovi nejvíce podivn jest , i jemná vlákna nerv

jsou ješt tak dokonale zachována, že se v nich patrn látka korová od látky deuuí rozeznati dá.

Pedstavili sob tená, že tlouštka takových vláken, z nichž se nervy skládají, sotva tisíci

díl jediné árky pekrouje, podiv! se zajisté .také tomuto zvláštnímu zachováni. Jako nervy sklá-

dají se i svaly z petenounkých vláken, sotva dva- neb tikráte tlustších nežli vlákna nervová ; na

nich pak pozoruji se píné rýhy, a i tyto dají se dosaváde poznati. Pi uváženi tchto pamtiho-

dných údaj namítá se sama sebou otázka, jakým zpsobem staí Egypfané toto dokonalé zachováni

mrtvol možným uinili. Djepisné zprávy jsou v tom ohledu velmi nedostatené, ale dá se oeká-

vati, že i zpsob ten se vyskoumá, bude-li ješt nkolik takových prací se stejnou zevrubnostl a

stejným dvtipem vyvedeno, jako práce zde dotýkaná.

Nejhlavnjší ouinek musí se patrn pipoísti pryskyicím, jimž se i nejútlejší díly tla pro-

nikly, nebo nejenom dutina bišní a prsní jsou pryskynatou látkou dostaten vylity, nýbrž i du-

tiny lebky a pátere jsou pryskyici naplnny. P, Dr. ermák se domýšlí, že se lato látka bezpo-



chyby nosem do lebky a pátee vlila, kdežto pedtím již mozek a mícha kanstickými prostedky

z tchto míst odstranny býti musily. Ale luební povaha upotebené pryskyice, jakož i zpsob, ja-

kýmž se zhotovovala a k potebám obracovala, jsou docela neznámy. Vše k lomu ukazuje, že jen

nevýslovná pelivost, upomínajici na umlecký pud mnohých zvíat, takových výsledk docíliti mohla

Byt se obyej balsamováuí iHké u jiných národ
,
jako u Peruáníi a Guauch, nacházel a snad vý-

sledkem náboženských názor býval, pedce dosvduje více nežli tisícileté trvání tohoto obyeje,

že byl snad pedce ním jiuýni, nežli Um, co ujui nazýváme obyejem. Ony pyramidy, katakomby

a tyto nesíslné mumie, jaká to uesmirná zbytená práce ! Tyto véci rovnají se spise k pracn
sneseným hromadám mravenc a termit, práce tyto pipomínají ne tak pilnost snažnou a užitenou

národu civilisovaných, nýbrž spíše bezvdomou rtMnost vel. Z jakých píin tak tžko se poznává

povaha starých Egypfauú '! pro se nám napoád ješt jejich zízení tajné býti vidi ? Snad to spo-

léhá na témž základ, kterýž nám inní zvíat divné a nevýstižné pedstavuje. Zakládá-li se

svoboda duševní vedle výroku jistého velikého filosola práv na tom, že všichni pomysiové jistou sou-

mrnosti v duši uloženi jsou, zajisté tu památky nejstarších národ skrovných jenom svdectví o této

duševní svobod poskytují : nýbrž dosvduji, že prchodem mnoha tisíciletí napoád táž myšlénka

v hlavách takového národu panovala, podobn k onm napoád stejným úinkm všech pokolení zví-

ecích jednoho rodu. Bezpen trval obyej halsamování za mnohá století ; tomu nasvduje nejenom

djepis, nýbrž i ono nesíslné množství mumíí, kteréž dosud v katakombách se nalézají, akoli podle

udání pocestných Arabové prý své strážní ohn mumiemi (pryskyicí napuštnými) udržují. Ano i

v katakombách samých asem mamie samy od sebe se zapalují, odkud potom veliké zpustošení po

onch starých kryptách vzniká.

Návsti O pirodovdtjckýcli knihách.

Pravé vyšel a v knihkupectví Calvovském se vydává první svazek od nás již v ísle 5. to-

hoto asopisu pedbžn oznámeného Fryova
Pírodopisu evropského placiva :

Obsahujef svazek ten tyry tabule, z nichž na první vyobrazeni jsou ptákové supovití , na

druhé a tetí praví sokolové, a na tvrté také již krahujec a kukaka. Každá tabule tištna jest

deseti kameny, totiž pro každou barvu jedním, a ponvadž vzaty jsou k tomu barvy olejové, má
každý takový obraz cenu olejové malby. Použito jest k tomu papíru silného, který, jsa desetkráte

lisem protažen, tém uezrnšitelnosli nabyl.

Podotknouti pi tom potebí, že v díle pana Frye ptáci ne všude písné podle vdecké sou-

stavy sestaveni budou, nýbrž více podle podobnosti barev, což usnaduje technické vyvedení prac-

ného barvotisku. To jest jmenovit píinou, pro dostalo se kukace místo mezi sokoly, a z té po-

dobnosti v barv vysvtluje se také domnní obecného lidu našeho, že kukaka asem promuje
se v poštolku.

Ke druhému svazku, s jehož vydáním dle možnosti bude pospíšeno, pipojen bude text, a sice

v jazykn eském, nmeckém a francouzském

Oznamujíce vzácné toto dílo nadjného našeho mladého krajana nemžeme než s chloubou

zmíniti se o výteném vyvedení obrazti, kteréžto vyšedše z lithograiické dílny pana Habla mistrov-

ským vyvedením svým dosahují všeho, se jeuoni jest umni kamenopisné,

S druhé pak strany veledležitým zjevením jest spis ten v literatue naší, jakožto nový dkaz
jejího vždy vtšího se emancipování od pouhého dilletautismu. Spis len má totiž objektivní cenu v-
deckou a vyhovuje opravdové poteb cítné ve svt ueném.

Kvfiia slovenská, ili opis cšech na Slocensku dico rosloucich a mnohých zahradních

zrosllin. Sepsal a vydal Dr. Gust. Reuss. V Báské Bystici Í853. Tiskem

Františka Lorbeera. Cena 3 zt. sir.

Spis tento vyniká netoliko bohatostí svého obsahu, nýbrž i uspoádaností jak vnitní tak ze-

vnitní, tak že netoliko literatura naše eskoslovanská jim opravdov jest obohacena, nýbrž i vda
sama rozšíena. Tšímef pak se tomuto pknému plodu slovenské literární innosti tím více , ím
vzácnjším úkazem jest na oné, posud bohužel vždy ješt valn zanedbané pd našeho kmene.

Kýž by vbec snaha vdecká vtšího rozšíeni získala n naších bratr Slovák, nebo jenom » ní

gpoívá spása !

Tisk'?m B y d i- i eh a R o h 1 í k a v Prn z. 1 « .' ?

.
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Ke m e n*).

Jak málo ješt jest rozšíena pravá známost pírody, patrn vysvitá z mnohých

bžných frási, jaké každodenn slýcháme. Tak n. p. mluví se o mrtvé pírod,
naproti pírod oživené, jakoby nco v pírod mohlo mrtvého býti, kdežto píroda

sama jest život. Anebo vynáší se velikolepost ledových hor, temenem svým nad oblaky

sáhajících, bez povážení, že v pírod nic není velikého ani malého, a že rozdíl ten

leží toliko v obmezenosti našich smyslíi. Vtších zajisté div nalézáme v oboru zpy-

tování drobnohledního nežli ve všech onch pedmtech, které kolossálními roznriry svými

oko naše schvacují. Žasnete nad mocnosti rozvzteklené boue, dsíte se ohromné síly,

ježto pracuje v zuící sopce : ale sil tch skrytých , které neúnavn po tisíce a mili-

ony let psobí zpovolna a bez hluku, aby mnily tvánost a podobu zem, tch sob

nevšímáte, ponvadž úinky jejich nedoléhají násiln na smysly vaše a jenom delším

asem stávají se patrnými. A pedce síly tyto nepozorované dovozují nekonen více,

než onyno prudké chvilkové výbuchy. Vbec psobí píroda mnohem více tajn a zne-

náhla, nežli hmotn a prudce, a veliké pevraty její znatné jsou toliko z výsledk,

nikoli však z pochodu svého. Vru, není v pírod pedmtu na oko sebe nepatrnj-

šího, aby neml v hospodáství všesvtovém vykázaný sob dležitý úkol.

Hle onen kemen, ležící povržen na behu potoka. Pamalujef on tisíce let,

nesíslná pokolení vidl kvésti a hynouti. I on však podléhal promnám, než co jiným

tvorm bylo celé století, jemu bylo toliko dnem Nejprv spoíval tamto nahoe v horách,

i vzbudil se v nm pud útvarní a on vzrostl v podivné krystaly, kmitající se pknými

barvami jako njaký kamenný kvt. A však ostrý vzduch ohryzoval po mnohá stoletj

soumrné hrany jeho, dešt a snhy vžíraly se v tvrdou jeho útrobu , až konen di-

voká bystina splákla ho dol. Tu ležel v úzkém eišti, a divoké vlny valily se pes

nj, on ale nastavoval jim obrnná svá prsa a hrd vzdoroval jejich návalu. Na dlouze

však ani nejsilnjší obr neodolá pesile nepátel malých. Neúnavný proud bez ustání

*) z ásti dle Friedricha Kíirnera : Der Mensch nnd die Nátur. Leipzig, Fried. Braudstelter lSd3.
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dorážel na hladícím tokem, až v prošlém ase na kulato jej olizal. Polom prudký píval

vyvrhl jej na beh, kdežto leží na pisku mezi jiným kiunením, vydán ve dne v noci,

v zim v let všelikým škidcm naii doléhajícím. Vzduch, jenžto vše proniká, neodo-

lateln se vdírá v nejmenší jeho škrty a trhliny, za ním v patách následuje vlhkost

a nemilosrdn tráví kamenné jeho živobytí. Bez obrany leží ubohý kemen mezi trá-

vami okolo nho vyrstajícími, ježto živí se silou jemu ucházející. Již vlhký tnecli

upial se na nm a shromažuje vodu v jeho rozsedlinách. Neodvratná, a pozdní, mu

nastává zkáza, a kemen zetlí i rozsype se v prach.

Tak dokonal kemen živobytí své jakožto nerost. Slušno ohlédnouti se zpt na

jeho psobení v této íši pírodnin. Mžef právem slouti kemen duchem všeho ka-

menstva, nebof kdekoliv kamení úsiln vzmáhá se k útvaru, tam i on jest inným,

dávaje podobu a barvu. Co hlacený a zrnitý kemen stavti pomáhá netoliko velikánské

bán hor granitových, nýbrž i vlnovit se táhnoucí hebeny rulové. Kladivo horníkovo

všude potkává se s ním co s vrným prvodím to tajemné íše kov. V Mexiku

chová v sob isté stíbro, v Štávnici ryzí zlato. Všude pijímá na se jinou podobu,

se všemi kovy, kameny a zeminami se pojí a všude v jiné tvánosti a barv se obje-

vuje, brzo ve svitu fialovém co ametyst, hned v krvavé zái co karneol, tamto v jemném

lesku co bílý opal, zde v peslrobarvých pruzích achátu. Jako ztracen zabloudil tuto

mezi kídové vrstvy v podob kesacího kamene, chovaje v sob jiskry onoho praohn,

z nhož sám pošel v dob utváení se svta. Jinde jako buližník nahromadn leží

v ohromných spoustách anebo tvoí podivné sloupy pískovce
,

podobající se k zakle-

ným hradm ; opt jinde dímá v tajných komorách a rozsedlinách skalních co isté uhla-

zený kišfál. Všude v íši nerost potkáváme se s kemenem nebo s otcem jeho ke-

míkem, on vše spojuje, všemu udluje životní sílu a tvar; jemu z veliké ásti povinno-

vána jest zem za pevnost svou. Docházíf pak on za to skvlého uznání : pracn do-

bývá horník z hlubin zem tyto kvtiny kamenné, umlá ruka klenotníka zvýší lesk

jejich bedlivým uhlazením, obloží je zlatem, a lovk potom ukládá je co drahé poklady

a o velikých slavnostech zdobí se jimi na odiv svtu. Všecky skoro tpytící se dra-

hokamy v korunách královských a ve skvostném šperku dám podobu i barvu berou

od kemíku.

Tak skvlého losu nedoslalo se onomu kemenu na behu potoka zvtralému,

a však smrt jeho jakožto kamenu neukonila spolu bh jeho psobnosti. Jako pechá-

zejí komety z jedné soustavy slunení do druhé, tak pechází kemík z i.še nerost

v íši rostlin. Kemeníte pdy potebí jest ke zdaru veškerého obilí, kteréžto koínky

svými ssaje kemennou látkou ve vod rozpuštnou, z níž utvouje sob pevnjší své

ástky. Bez kemene nebylo by polní úrody, nebylo by orby, nebylo by stálých sídel

lidských a následn ani té vysoko pokroilé vzdlanosti, již úplným právem nazýváme

kvtem ducha lovího.

Neníf však tímto uzaven obor psobnosti kemene v íši rostlin. Dáváf krom

toho kemen pvod neuvitelnému množství peútlých as
,

po dlouhý as za ná-

levníky považovaných *), které, akoliv okem jen pomocí drobnohledu jsou postižitelný,

chovají v sob takovou rozmnožovací sílu, jíž nic na svt se nevyi"ovná. Každá z tchto

rostlinek, jichž teprv milion napluje jeden krychlový palec, rozmnožuje se denn

') Viz následujici láuek o asácli.
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clvernásobrió, lak že jediná ítá v desíti dnech více než milion potomkv. Ty všecky

dohromady smstnají se v iirychlový palec a váží toliko dvoutisící díl jednoho zrna ili

ijranu. Tiilion jich váží 65,000 liber a pokrývá 1000 krychlových palc ; v jediném

však msíci vzroste potomstvo jejich tak velice, že pokrývá tverení míli na ly, ste-

více hloubky ! Ve pístavu Vismarském a Piilavske'm, v bahn u Františkových lázní,

v ústí labském a nilském, v pustinC Saharské tvoí kemenové kry zellelých tch

rostlinek vtšinu písku, jinde skládají se z nich mocná ložiska jako na Kulinské hoe
u Biiiny , a pda, na které stojí Berlín, pouze a jedin skládá se z nich, místy až

na 100 si. hloubky. Toto jsou ouinky kemene, jehož innost prošedši dv íše pí-

rodnin, vrací se zase k té, z níž pvodn byl vyšel, Kdož mcdle ukáže mn div nad

tento vtši

!

Ten obh vykonává ketnen v pírod, a však nastává mu ješt úkol jiný, úkol

vznešený, když se ho zmocní lidský prmysl. Ruka lovka sáhne po nm, rozeraele

jej na drobno, pidá vápenného a sanýlrového prachu a další práci zanechá ohni.

V mocném plamenu rozpustí se hmota, promní se ve žhavou tekutinu, a vyštydnouc

uistí se v prhledné sklo. Sklem ozbrojen vychází lovk odkrývat divy a tajnosti svta.

Onino Fénikové, kteí zhotovovali první sklo, ani ve snách netušili, že utvoili

moc, jejíž pomocí slaviti bude lovk vítzství hádavého svého ducha. Oni se radovali

z toho tpytivého lesku, okrašlovali jím jídelny své a zhotovovali ze skla pekrásné ná-

dobí, které po mnohá století pokládáno jest za nejskvostnjší okrasu královských pa-

lác. Bohatý íman pyšnil se kišálovou przraností svých sklenných pohár, tak

daleko však nesáhal jeho výmysl, aby byl použil skla k osvtlení svých nádherných

komnat. Paláce svtovládných velmož ímských nemly pívtivých sklenných oken,

jakými za "našich dn opatena jest i chatr ubohého nádenníka. Spletené proutí vrbové

anebo devené okenice nuzn chránily ped deštm a slotou píbytky pán svta. Té-m Ii tisíce let užíváno skla z rozkoše, nežli ho použito k osvtlování byt lidských.

Ješt Eneáš Sylvius pipomíná sklenných oken jako vzácnosti svého vku.

Žehnali mli bychom onen den, v kterýžto zasazena do okna první sklenná ta-

bule, sloužící zdraví a blahobytu. Kterak vesele osvtluje svtnici emeslnickou slunce

oknem prohlížející ! Jak mílo jest u veer ped ulehnutím pohlížeti oknem na ohvzdné
nebe! Jak blaho jest nemocnému dívali se oknem na modrou oblohu a zelené stromy

zahradní! Ach, jak velice zvýšeno bylo hy jeho utrpení, kdyby okenice komnaty jeho

zaveny mly býti po více nedl anebo i msíc ! Tak stal se kemen dobrodincem

milion lidí, jimž ulehuje a okrašluje živobytí.

Ke všem vdomostem pírodním, kterých nabyl lovk v posledních tech sto-

letích
,

pomohl mu kemen. On ani na okamžení ho neopustil : provázel ho do dílny,

vystupoval s ním na hvzdárnu, pi ruce byl mu ve všech badáních. Viz tamto vedle

lžka choroby lahviku s lékem, nepatrnou a bezcennou. Bedlivá hospodyn odstaví ji

stranou, když jest vyprázdnna , nehnvá se však, když hrající chlapec z nenadání mí-

em svým ji na kusy rozbije. Jakž ale, kdyby všecky lahvice na léky mly býti od-

stranny? Jílka lálka byla by dosti laciná a spolu také došli trvanlivá, aby odolala tm
ostrým tekutinám ? Luebník nemohl by konati své zkoužky bez sklenných trubic, ki-

vol a láhví, an žádný kov aniž která jiná látka nevzdoruje kyselinám, ohni a vod v té

míe jako sklo, které nad to prhledností svou i tu výhodu poskytuje, že možná po-

zorovati to, co se dje u vnit nádoby. Všecky pokroky v poznání listrojných i ne-
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lístrojných pedmt uinil luvli z vtší ásti pomocí ití-emene, který zárove fysi-

kovi k lomu slouží, aby liranulem rozdlil paprsek svllový a outlýini mraini vymoval

nejmenší, tém nevidilelné prostory.

An dáma v strojírn své nemže pohešiti skvostnélio velikého zrcadla, a dvorný

panáek zrcádko na mkký kartáek si pilepuje, aby je s sebou nositi a dle libosti

v nm zhlížeti se mohl, pirodozpytec vznešených výsledk nabývá pomocí zrcadla

a silného flintu. Kemenem zmocuje se prchavého paprsku sluneního, který dle vle

jeho musí mu ukazovati vci blízké i vzdálené, nejvtší i nejmenší. Krátkozraký i da-

lekozraký hledají pomoci u kemenu, který jim paprsky svtlové zachycovati a tak po-

ádati musí, aby každá vc stavla se v pimenou dálku. Chce-li staec isti" slovo

boží, sáhá k brejlím ; lodní pak kapitán a vojenský vdce, chtjí-li pehlédnouti daleké

moi'e neb rozsáhlé bojišt, berou do ruky dalekohled.

Na mnoho mil daleko vidí po moi lodník skrz dalekohled, hvzdái otvírá teleskop

výhled do všehomíra na tisíce milion mil. Tajemství svta odhaluji se ped ním, kte-

rýžto jediným zením pehlíží nekonené prostory a nepamtné asy. Hvzdy zjevují

mu vné zákony svtové. Jak mnoho povinni jsou kemenu Keppler, Galilei, Herschel,

Arago, Encke ! K jaké hojnosti nález dal podnt kemenitý písek, stav se v rukou lidských

sklem pedmtovým, poddutým zrcadlem a broušenou okou ! Od výskurau k výskumu,

od pravdy k pravd spchal duch lidský od tch dob, co mu kemen otevel výhled

do nekonenosti všehomíra. On vymil dráhy hvzd na nebi, jejich velikost i as

obhu jejich až na nejmenší ástici. Vznešený jest pohled na hvzdnalé nebe v jeho

sláv, ale vznešenjší jest lidský duch pronikající vesmír a obsahující jej v celé jeho

nekonenosti ! A k velikánským tm výsledkm jist a bezpené vedl lovka — kemen !

Ano, kemen uvádí lovka v íši velikosti, nekonenosti; a však stejn bezpen

uvádí ho též v íši malosti a drobnosti, mizící ped jeho smysly. Vedle vžovitého teleskopu

Herschlova a Rossova pracuje drobnohled Schleidenv. Tu otvírá se v nepatrném prášku

nový svt, a meze všehomíra i v malosti ustupují do nekonena. Kamkoliv zamííš

drobnohledem, všecko všude životem jen se hemži. Kapka vody stane se nesmírným moem,

oživeným nejpodivnjšími tvory v nemenším potu nežli veliký oceán. Ano stejn ve-

likolepá jest nekonenost svta mikroskopického jako svta teleskopického, a nesnadno jest

rozhodnouti, co zasluhuje vtšího podivení, zdali neobsáhlost svtových soustav v ne-

koneném prostoru, aneb ústrojnost a tuhá životni síla onch neviditelných zvíátek,

Jimž kapka vody jest celým svtem. Kemen to jest, který nám otevel obojí ten ne-

viditelný svt, tam na nebi i tuto v kapce, který vdu lidskou uvedl až na samý práh

nekonenosti. Kemen jest vtlené svtlo, ježto vidí i velikost skrytou v nedohledné

dáli, i malost ztracenou v neviditelné drobnosti. Jest to neúnavný duch nerostectva-^

pudící k ustavinému pokroku, jenžto stal se nástrojem hlubokého skoumání, rodištm

živých božských myšlének.

Ty, kemene, jsi slovo, ježto mluví píroda k lovku. V tob hmotný, líný

kámen oduševuje se v svtlo ; hrubá hmota ve služb lovka ušlechfuje se v nástroj

myšlének. Ty v obili živíš tlo naše, ty nám pipravuješ pohodlí, tys prostedníkem

vzdlanosti a pouuješ ducha. Tys živý píklad velikánského psobení malých vcí.

Sláva tob ! Kdyby ekové byli znali psobnost tvou , byli by t oslavili v nad-

šených hymnech.
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O z r 11 s t u bylin.

Od Julia S a I a.

III.

O nkterý ch asách ili vodní ch vlase ch.

Snad jsem již v pedešlém ísle v pojednání o houbách trpClivost tenástva píliš napí-

nal, an nízké tylo rostliny neveliké dležitosti v život obecném mají; tím více musím nyní

žádati o pívtivou pozornost pi výkladu ješt nepatrnjších rostlin, totiž as (Algae).

Ale práv skoumání tchto nízkých rostlinných tvor stalo se v novjší dob pebo-

hatým zídlem nových vdomostí v oboru rostlinosloví, tak že se tvrditi mže, že skou-

mání as v posledním desítiletí nauku rostlináství více obohatilo, nežli jakékoliv skou-

mání v posledním století. Má-li se zrst a život vyšších rostlin, o nichž pozdji je-

dnali chceme, jasn a dkladn vyložiti, jest nevyhnuteln potebí, nyní o asách jednati.

Chci tedy, jako ped tím pi houbách, nkolik hlavních tvar tchto vbec málo známých

rostlin vylíiti a pak nkteré všeobecné úvahy k tomu pipojiti. —
Zvláštní znak, jímž se celá tída tchto rostlin vyznamenává, jest ten , že jednot-

livé buky, z nichž se asy skládají, jistou samostatnost, totiž neodvislost od ostatních

díl mají. Tato samostatnost jde asto tak daleko, že jednotlivé buky docela od sebe

se oddlují a pak svj zvláštní obor promn probíhají, a jenom svým pvodem z jediné

matky co ásti jednoho celku se poznávají.

Jeden z nejnápadnjších píklad této zdánlivé anarchie poskytuje obor druhu,

nazvaného

Stygeoclonium steUare.

Kameny, které leží na vlhké zemi, zdi, po kterých lee voda, kamenné nádržky

u studnic a také mokré klády a prkna potahují se obyejn z jara jemným zeleným po-

vlakem, který se v píznivých okolnostech v zelený polštá promuje. Zelená tato

hmota jest zajisté každému známa : jedni ji nazývají zeleným blátem, druzí ji považují

za výsledek hnití, v emž ale pravdy nemají ; nebof zelený povlak tento tvoí se teprva

polom, když hnijící tleso již v neúslrojné ásti se rozpadne, a voda, ve které hnilo,

docela se vyistí. Podle Angliana Prislley-e, který tuto látku nejdíve drobnohledem

ponkud proskoumal, nazývá se také vbec Pristleyovou hmotou.

Nepouštje se do výkladu mnohých domnnek, kterými se podstata látky této

v starší i novjší dob vykládala, budu radji hned vypravovati, co se pozorovateli ob-

jeví, položí-li kousek Pristleyovy hmoty pod silný drobnohled, který asi 400krát v pr-

mru zvtšuje. Dá-li se ást podotknuté zelené látky na sklennou desku pod drobno-

hled a rozedí-li se kapkou vody, spatí se, byla-li látka jasn zelená, nesíslné množství

malých zelených kuliek, které se niím krom velikosti od sebe nerozeznávají (Tab. XIII.

Fig. 1. a).

Vtší kuliky leží porznu, menší a nejmenší v hustých chomáích. Obrátíme-li

svj zetel k nkteré z vtších kuliek, poznáme na ní ti ásti (Fig. 2. e), totiž zelený

mchýek všude stejn zbarvený a u vnit mnohem menší mchýek uzavírající, na

povrchu ale co sklo jasnou polokoulí obejmutý. Tak se nám objeví jenom vtší, nebot

menší pedstavují se pouze co jednoduché zelené mchýky, a vždy mžeme ješt menší

vyhledati, které, a jsou 400krát zvtšeny, pedce jenom co lesklé puntíky vypadají.

Tato nesmírná prvopoátení malikost pivádí nás k úsudku, že tlesa tato po-
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vstala samoslalii, totiž bez (Ilení Jiiiýcli kuliek, pouhým chemickým pochodem. Ku-

lika, k jisté velikosti dosplá a polom se délici, iicrozpadává se nikdy více v tak ma-

linké ásteky. Ncpovstávají-li tedy ony pemalé kuliky z vtších mchýk, musejí samy

od sebe povstávali.

Všechny ly jednotlivé kuliky musejí se co jednoduché rostlinné buky považovali.

Starší pozorovatelé, neznajíce pravou souvislost, pvod a vyvinuli Ichlo bunk , každou

jednotlivou bulíku nazývali rostlinou a naznaili ji jménem Protococcus (protosi^prvni,

coccus iz: zrno), ponvadž tylo jednobunné rostlinky takka poátek rostlinstva tvoí.

Na tchto jednoduchých bukách dají se životní výjevy a promny rostlinné

buky nejsnáze a nejjistji pozorovati. Sete-li se totiž zelený povlak z pedmt, na

nicliž se tvoí, a rozedí-li se jemn v sklenici, objevuje se v nm již za jediný den,

když pokojn stál, nejvtší rozmanitost promn. Po jistém ase ukáže se totiž tam,

kde se hladina vody skla dotýká, zelená obruba, která se den ode dne šíí a konen
celou stnu sklenice potahuje, pokud totiž pod vodou stojí. Dá-li se ásteka této ze-

lené obruby pod drobnohled, naleznou se opt ony již nahoe podotknuté kuliky, ale

vlši a krásnjší, a objeví se vbec ilejší život, který patrn na to ukazuje, že útlé

rostlinky tyto teprva zde ve vod svého pravého stanovišt nalezly. Dokavad byly

umístny na kamenech nebo na vlhkém díví, spoívaly pokojn ; když se ale na ty,

které v sklenici nasazeny jsou, mezi 5. a 8. hodinou z rána díváme, pekvapí nás výjev

zvláštního ilého života a víení. V této dob rozmnožují se totiž zelené kuliky nej-

radji. Dosplé kuliky leží docela pokojn, menší ale chvjí se neustále, a máme-li

dosti trplivosti, aliychoni celou hodinu jednu buku pozorovali , mžeme povstání po-

tomstva od stupn k stupni poznati. Buka z poátku okrouhlá obdrží totiž pod našima

oima kolem do kola vtlaený vrub (Fig. 2. a), jakoby tenounkou nitkou stažena byla,

tento' vrub stává se vždy hlubším a vniká do vnitku mchýk, který však nikoli se ne-

roztrhne. Konen rozpadne se mchýek ve dv nové buky. Byl-li dosavadní úkaz

dosti zajímavý, jest následující pekvapný, nebof ob buky dlením povstalé nezstanou

nepohnut ležeti, nýbrž jak mile se oddlí, zaínají se zponenáhla chvti, vždy rychleji

a rychleji, až konen stelhbit odplynou, toíce se kolem své osy. Pozorujeme-li za

teplého dne o nkolik hodin pozdji, k. p. okolo desáté hodiny, zelenou obrubu na skle,

shledáme, že nesíslné buky tím zpsobem se pohybují; ve všech smrech plovou mezi

sebou, vrážejí do sebe, odrážejí se, vracují se, a zkrátka všechno jejich pohybování

upomíná na nálevníky (Infusoria), akoliv zkušené oko v okamžení je rozezná. Toto

víení trvá až do poledne, pak se pohybuji jenom nkteré jednotlivé buky, ostatní leží

docela pokojn. Již pi víení rostly v objemu, nyní, když pokojn leží, jest zrst je-

diný zábyv jejich. Pvod podotknutých pohyb není znám, akoliv se ví, že pohybo-

vání jenom v jistých okolnostech se objevuje. Nebof jenom ony buky víí, které práv

dlením z matení buky povstaly; práv povstalé buky rozeznávají se mimo to od

starších tím, že mají podobu podlouhle vejitou a na užším konci jasnou prhlednou

teku, kdežto starší nepohyblivé okrouhlou podobu a veskrz stejnou zelenou barvu

mají. Nejhlavnjší znak ale jest ten, že víící buky práv povstalé na jiisném konci

dv tenounká vlákna mají, která hned zmizí, jak mile se buky usadí (Fig-. 3.). Ješt

ped nkolika lety považovaly se tyto víící buky za zvíátka, když se ale poznala ada
promn, které podléhají, a když z toho vysvitlo, že podstata jejich jest rostlinná, upu-

stilo se ovšem od této domnnky. Samovolné pohybování, druhdy jenom zvíatm pi-
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ílané, niusilo se i rosllináin pepustiti, alioliv již innohé zpsoby pohybv díve na

vyššícli rostlinách se pozorovaly, jait o tom v pozdjších rozpravách pojednáme. Vrafme

se ale opt k svým vííícím bukám.

Když se buky usadí, zaínou hned ze sebe zvláštní látku vypocovati, která na

zevnitku ztvrdne a buiiky co prhledný mchýek obejme. Kúžika tohoto mchýku
stává se poád tlustší, a koneíné mže se na ní nkolik vrstev rozeznati, které jakožto

soustední misky zelené jádro objímají (Fig;. 3. f).

Nyní pone nová ada promn, ale nikoliv u všech bunk, které z jediné nebo

z dvou podobných matek povstaly. Jedny z uložených díve víících bunk zstanou

na vždy ležeti, sesilují svj zevnitní obal a vyvinují u vnit škrob, zpoátku jenom

v jemných zrnkách, pozdji ve vtších , až se celý vnitek škrobem naplní. Pozdji

zmizí i zelená barva a jistým luebním pochodem promní se v ervenou. Kdyby se

pozorovatel vihled o všech tchto promnách tisíceronásobn pesvditi nemohl,

sotva by uvil, že ervená nepohyblivá buka vlastn jest totožná s víící zelenou.

Jiné buky promují se jiným zpsobem. Zstanou totiž také po jistý as leželi

a vytvoí sob prhledný obal, z rána ale pipravují se opt k dlení. Zelený mchýr

rozdlí se ve dva nebo tyry nové , a tyto zstanou v prhledném vaku ležeti (Fig.

2. h) ; každý z nových tchto mchýku vytvoí pak svj zvláštní obal. V této dob
spatuje se v zelené hmot, která se mezi tím znan byla rozmnožila, množství velikých

a krásných rachý, v nichž zase dva neb tyry jsou uzaveny ; v každém pak leží ze-

lené jádro (Fig. 2. c). Již podobá se celek více rostlin, ale promny nejsou ješt ukoneny.

Každý z uzavených mchýku mže se ješt ve tyry nové buky rozdliti, tak že opt

zstanou obejmuty spoleným obalem, a to jde dále, až povstanou celé soustavy vzá-

jemn se objímajících mchýku, v nichž se zelené buky nalézají (Fig. 2. d). Spárují se

nkdy shluky, kde v jediném mchýi více nežli ticet bunk vzí. Takové složené

potomstvo povstává tedy z onch jednoduchých bunk, které tvoí na zdech zelený povlak.

Zelené buky ve velikých mchýrích nezstanou ale dlouho lesklé, nýbrž zpo-

nenáhla naplní se též škrobovými zrnky, obdrží nepravidelný tvar a rozpadnou se ko-

nen v zelená zrna (Fig. 2. g). Že v nich skuten škrob jest, o tom se mžeme pe-

svditi luební zkouškou. Nebof roztokem jodovým zbarví se škrob krásn fialov,

a z vtšího množství rasové látky dá se škrob i pro sebe pipraviti. Odvaí se totiž

ást v rozedné kyselin sirkové, ímž se obaly rozpustí, pak se pidá draslo (kalí),

aby se kyselina zobojetnila a zrnka škrobová neporušila, k emuž ovšem dobré pozor-

nosti jest potebí. Tak tedy i ta zelená nepovšimnuta látka na studnicích a stnách

obsahuje v sob onu dležitou látku, totiž škrob, k vli níž miliony lidu v potu tváe

pole vzdlávají. Jak se ale škrobová zrnka do zelených bunk dostávají? Nedostávají se,

nýbrž povstávají tam. Tekutina v buce a v okolí jejím vymuje se neustále, tím pi-

chází i kyselina uhlinatá do buky, a to práv pomáhá k utvoení škrobu, jenž skládá

se z uhlíku, vodíku a kyslíku, kteréžto látky životní inností buky se spojují.

Všechny dosavad popsané promny tvoí nepetržený etz perod, ímž se

jednoduchý nepatrný Protococcus v krásnou rodinu bunk promní. Není tomu dávno,

co se souvislost a vývin tchto bunk zná, a tedy má v botanice dosavad každý tvar

své zvláštní jméno. Posledn podotknutá rodina bunk uvádí se ješt nyní co zvláštní rod

pod jménem Gloiocapsa (gloios — slizký, capsa— mchý). Rozumí se ale samo sebou,

že se rozliné stupn vývinu pi jednom a témž tvaru nesmjí považovati za zvláštní
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drutiy, neku-li za zvláštní rody. Nebof již pojem druhu spojuje v jeden soujem rozliné

znaky a výjevy, které vzájemn ze sebe se vyvinují. Ostatn mají promny bunk po-

dotknutých jiný ráz, nežli promna hmyzu. Nebot vajíko hmyzu, z nhož povstává hou-

senka, z té pak pupa a motýl, dává pvod jedinému tvoru , asy ale dlí se mnoho-

násobn , a pak povstávají z jednotlivých bunk nové poady Ivori. Podobný pe-
rod jako u as (od nmeckých skoumatelii pod jménem Generationswechsel uvádný)

pozoroval se asi ped dsili lety na jistých moských zvíatech (slimejších) a cizopas-

ných ervech (hlistách), kdežto potomstvo jinou podobu má nežli roditelova, a teprva

po jisté ad promn k pvodní podob se vrací. Avšak i zde není ada promn tak

veliká jako u as. Nebof co dosaváde uvádno bylo, obsahuje teprva poloviku promn,

jaké Protococcus projíti mže. Již po nkolika dnech pozoruje se pouhým okem v ze-

leném povlaku do vody uloženém množství velmi jemných vláken, která pod drobnohledem

spatují se též mezi víícími bukami a soustavami mchýk. Vlákna tato skládají se

z ad malých bunk. Pehlídneme-li pozorn všechny tvary, které se v asovin pro-

míchan pozorují, najdeme snadno všechny stupn vývinu, od jednoduché buky až

k dlouhému vláknu. Na místech, kde více bunk pohromad leží, pozorují se také n-
které ponkud jiné podoby. Okrouhlý tvar se roztáhne a promní se v podlouhlý vak

(Fig. 4. o}, v nmž se ješt zelený mchýek pod prhlednou kží pozoruje. Dosáhne -li

vak jisté délky, vytvoí se u vnit píní stna, tak že se z dvou bunk skládá, z nichžto

jedna špiat se ukonuje a prodlužuje. V léto povstane opt píní stna a tak dále,

až povstane dlouhé vlákno, u vnit píkami rozdlené.

Jednotlivé buky takového vlákna promní zponenáhla svou podobu, nebof zpo-

átku jsou všude stejn zelené, pozdji ale obdrží zelené skvrny, anof se zelené bar-

vivo v malých shlukách na vnitní stn buky usadí (Fig. 4. c). Nkteré buky vyhá-

njí i po boku nové výbžky , které též v dlouhá vlákna se promní, a konen po-

vstane celá soustava vláken, kterouž by bez patrného pesvdení nikdo z bunk
z pedu uvedených (Protococcus) neodvádl. Však k odvrácení každé pochybnosti pro-

mní se konen každé vlákno opt v tyto buky. Když totiž vlákno jistou délku do-

sáhne, rozdlí se každý oddíl jeho v tyry buky, an se podél a na pi rozdlí, a tyto

tyry buky zstanou, jako u Gloiocapsy, ve spoleném obalu. Kutzing, nejvtší znatel

as, považuje tyto nov povstalé buky za semeno dlouhých vláken, a skuten vyr-

stají z nho, nkdy ješt ve spojení s ostatními bukami, opt nová vlákna.

Tof jsou tedy nejhlavnjší promny, kterýmž Protococcus uritého druhu podléhá.

Všechny tvary v ad tchto promn jsou pvodem svým co nejúžeji spojeny a náležejí

k jedné a též, akoli v prostoe od sebe oddleny jsou. Jak již podotknuto, obdržel

první stupe vyvinutí jméno Protococcus, druhý stupe, obsahující mchýky vzá-

jemn se objímající, jméno Gloiocapsa, a vláknitá asa, která se vedle Gloiocapsy

z pvodních bunk vyvinuje, jméno Stygeoclonium. Ponvadž ale všechny tyto

stupn dílem vedle sebe, dílem po sob z jednoho a téhož mchýrku se vyvinují, mu-

sejí se také za jeden a týž druh považovati , naež již nápis ped tím užívaný „Stygeo-

clonium stellare" upomínati má.

Máme zde pamtihodný píklad rostliny, v níž jednotlivé stupn vývinu v pro-

stoe od sebe oddleny jsou, akoliv podstatn k sob náležejí.

Jinak jest to u vyšších rostlin, kdežto rozliné stupn, k. p. pupen, list, kvt, plod, na

jedné rostlin spojeny zstávají, a jen po uzráni a odpadáni ponkud semena osamostatují.
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Samostatnost jednotlivých áslí jest u as jeden z nejpodstatnCjších znak a ob-

jevuje se u nich vbec, kdežto u rostlin vyšších jenom porznu a íásteín se jeví.

Spirogyra.

Poznali jsme na píkladu práv uvedeném, jak zelený povlak vlhkých pedmt
v krásné vláknité asy a shluky mchýové vyrsti mže, uloží-li se do vody. Taktéž

nalézáme ve volné pírod krásnjší a složenjší asy jenom ve vod, kdežto asy na

vzduchu umístné jenom ásten se vyvinují. Každého jara a zvlášt v letošním roce,

kterýž pro svou deštivost tolik as vyvinul, pokrývá se voda ve struhách nebo v tiše

plynoucích potocích a v rybnících hustým tkanivem zelených jemných vláken, zpoátku

pod vodou ukrytých a jako jasnozelená obláka nad tmavým dnem se vznášejících, jož

ale první teplé slunení dni vyloudí nahoru na povrch , naež mnohé vzdušní bubliny

z nich do výšky vystupují a brzo celá hladina hustým zeleným povlakem se pokryje,

v nmž se tisíce malých rák (Gammarus), ervík a larv hemží, nebt)f zelená tato

pokrývka jest rejdištm nejbujnjšího života ve vod.

Pokrývka tato jest v rozliných krajinách a vodách složena z rozliných vláken

rasových, náležiíjícich k všelijakým druhm. Vybereme si zde jednu z nejkrásnjších

as a podrobíme ji bližšímu zpytování.

Jest to rod Spirogyra, který sice nkolik druh obsahuje, které ale všechny

ponkud sob podobny jsou, tak že se velmi nesnadno rozeznati dají.

Také zde musíme drobnohled na pomoc bráti, akoliv jednotlivé rostlinky již

pouhým okem pozorovati se dají. V dob nejlepšího vyvinutí jejich, asi v ervnu a er-

venci, objevuje vlákno Spirogyry, že jest složeno z množství po sob následujících

vak, z nichž každý buku pedstavuje.

Budova tchto bunk jest mnohem složenjší, nežli u bunk obyejných. Vak se

totiž vytvouje dvma blánkami (Fig, 6. a), z nichž zevnitní jest prhledná, dosti tlustá

a tak kehká, že se snadno pelomí, když se Spirogyra násiln ohne. U vnit leží

ztésna druhá blána a jest tak tenká, že se dá jen tím poznali, když se vlákno jodovým

roztokem ovlhí, naež se scvrkne, od zevnitní blány odloupl a co kolem do kola uza-

vený vak pedstaví. Blána tato jest onou podstatnou ástí buky, kterou jsme v prvním

pojednáni o zrstu bylin co prvotní ili primordialní vak naznaili. Obé tyto blánliy

nalézají se na této ase v každém stupni života, ale uvnit v primordialním vaku ob-

jevuje se ást, která svou neustálou promnou životní innost rostliny prozrazuje. Ve

vláknech docela vyvinutých pedstavuje tato ást krásn zelené pásmo s nepravideln

vyezanými kraji a táhne se šroubovit podle vnitních stn bunk (Fig. 5.). Látka to-

hoto pásma jest zvláštní pryskynatá hmota, souhlasující s tou, která listm a stvolm

rostlin zelenou barvu dává a v podob zelených zrnek v bukách jejich obsažena jest.

V látce šroubového pásma objevují se zrna rozliné velikosti, ímž se ozdobnost pásma

ješt zvtšuje. Bezpochyby jsou tato zrna polotekulý škrob, nebof jodovým roztokem

zmodrají docela (Fig. 5. h). Mimo to jest v bukách asy této ješt tvrtá ást ob-

sažena, k jejimuž vyskoumání již od mnoha let ostrými drobnohledy se pracuje, totiž

jádro bunné ili tak nazvaný cytoblast, jejž jsme již díve co podstatnou ást rostlinné

buky skoro u všech rostlin popsali , který ale zde u Spirogyry svou velikostí a zvláštní

podobou vyniká. Uprosted v tekutin buky plove totiž mchýek se zrnem u vnit,
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(Obr. 1.)
a Jsl množslvím jemných vláken k sliiiiin

buky iipevnn (obr.!.), lakže se cyloblast

tento k mnohopaprskové hvzd podobá.

Dlouho trvala hádka, jsou-li lato vlákna od

stedního mchýku vybíhající hutná nebo dutá, v nichž by tekutina od stedu k stnám
a naopak se pohybovala, asi tak jak to na tabuli 9. vyobrazeno bylo. Schleiden a mnozí
na slovo vzatí botanikové vidli, kterak se tato vlákna pohybují, a také já myslím, že jsem
nco podobného spatil, což by poslední náhled podporovalo; ale mnozí nemén písní

pozorovatelé nespatih nic takového. Snad toto pohybování závisí od nahodilých okol-

ností. Nechf je tomu ale jakkoliv, pohybování jádra buncného jest mnohem dležitjší

a dá se snáze pozorovati Když totiž buky Spirogyry dliti se mají, pipravuje se

tento výkon již díve v jádru bunném. Jádro totiž rozdlí se na dva díly, když

na ostatních ástech buky ješt pranic pozorovati se nedá; a každý nový díl jádra ob-
drží kolem sebe opt soustavu tenounkých vláken, jimiž s blánkou bunní souvisí. Obé
nov povstalá jádra vzdalují se te od sebe velmi zvolna, až konen každé z nich

o tvrtinu délky bunní se vzdálí, tak že prostedek vzdálenosti obou jader od sebe

zárove prostedkem buky jest. Když se toto pohybování vykoná
,

pone vnitní

blánka (vak primordialní) uprosted mezi obma jádry se stahovati, až konen z je-

diné buky dv od sebe docela oddlené povstanou, z nichžto každá své jádro má.

Pi tom všem zstává zevnitní prhledná blána docela neinná, ale nov povstalé

buky vyluuji ze sebe hned zase prhlednou blánku, která nyní mezi primordialní

a starou zevnitní blánkou leží.

Nov povstalé buky dlí se po njakém ase tím samým zpsobem a obdrží

taktéž svou prhlednou blánku, tak že konen nkolik lakových prhledných blánek nad

(Ob. 2.)sebou leží a se vzájemn ob-

jímá (obr. 2.). Z potu tchto blá-

nek muže se tedy na pomrné stáí

buky soudili
,

jako ze sousted-

ních kruh na kmenu stromovém.

Nepotebuji teprva na to poukazovati, že pvod bunk u Spirogyry dokonale

souhlasí s pvodem onch buneních soustav, jimž Protococcus za podklad slouží. Je-

diný rozdíl jest v tom, že u tchto buky jsou kulaté, u Spirogyry ale podlouhlé. Oba

zpsoby as jsou tedy navzdor zevnitní nepodobnosti nejpíbuznjší, a práv skoumáním

pvodu odkrývá se tato znamenitá píbuznost.

Pi celé promn zstává zelené šroubovité pásmo docela neinné a trpné. Roz-

dlováním bunk peezuje se takka na jednotlivých místech. Když buka dále roste,

roste také pásmo, když ale buky dlili se pestanou a rostlina k rozmnožování se pi-

pravuje, pak se i na pásmu zvláštní promna pozoruje. Zaíná se totiž na jednotlivých

místech od blánky bunní odlupovati, stahuje se a ztrácí svou šroubovitou podobu,

a shlukne se konen v kulaté hromádky, v nichž zelené barvivo pásma, škrobová zrnka

a ostatní látky z buky obsaženy jsou. Kuhilé hromádky tyto stanou se na povrchu

zponenáhla hladkými, a vypotí ze sebe prhledný obal. Tím se tedy hromádka také

promní v buku (Fig. 5. dj, která se však po njakém ase vyvrhne, k zemi spadne

a novým asám pvod dá.

Díve, nežli to vyložím, musím se zmíniti o zajímavém úkazu, který se asto na
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íasácli pozoruje. Když loliž vlákna Spirogyry doslalcnó vclikosli dosálinou a k vy-

tvoení semen se pipravují, obdrží jednollivé buky malé výrstky, jakoby se ve vlev

prodloužili chtly (Fig. 5. c). Tyto výrslky ale zstanou malé, a obdrží na svém

konci malý otvor, podobný k dvma pyskíim k celování pipraveným. Nejradji povstá-

vají tyto výrslky na takových místech, kde dv asy vedle sebe podél leží, a dotý-

kají se pak vzájemné svými otvory, tak že obsah jedné buky do druhé vlekati mže.

Druhdy se myslilo, že toto spojení nevyhnuteln potebné jest k rozmnožování, a celý

výjev považoval se za jislý zpsob snoubení (copulalio, conjugaHo). Avšak novj.ší

badání, jmenovit Kiitzingovo, patrn ukázalo, že tolo mínní není pravdivé. Nebof

semena as povsiávají i na jiných místech, a naopak nepovstávají vždy v bukách

onmi výrstky spojených. Ostatn pozoruje se loto spojení dosti asto u as vbec,

a Ehronhcrg' spalil je také u plísíiovité houby (Syzyoiles).

Co se klíeni semenních bunk lýce, není dle mé vdomosti mnoho o tom známo,

já též neml dosavádo píležitosti je pozorovali. Jest ale k víe podobno, že se dje

lim samým zpsobem, jako u jiných as, v nichž se též semenní buky vyvinují.

U Ifchto zakládá se klíení jednoduše v tom, že se kulatá semenní buka natáhne, pak

u vnil píní stnu obdrží a tím ve dv buky se rozdlí, což se nkolikráte opakuje,

až se semenní buka ve vlákno promní. V té dob není ale šroubovilé pásmo v bu-
kách rozvinuto, nýbrž zelené barvivo, z nhož se pozdji vytvoí, jest po stnách stejn

rozdleno (F]g. 6. a). Teprva pozdji, když vlákno dále se prodlouží, zaíná se pásmo

z tobolo barviva vyvinovali. Polotekutá škrobová zrna sestupují na stnách v šroubovilé

áry (Fig-. 6. b) , okolo každého zrna nahromadí se nco zeleného barviva a vše

splyne v jedinou souvislou stužku. Ostatn objevují se zde také rozliné odchylky,

a aslo pozorují se nkterá vlákna ležící zárove vedle sebe. Když pásmo jest vy-

tvoeno, ponou ony promny, které již nahoe vyloženy byly.

Také na tchto asách pozorujeme tutéž samostatnost jednotlivých díl, jako na

ase (Slygeoclonium) ped tím popsané. Pohled na piložený výkres pouuje nás, jak

bezprostedn vedle plodonosných bunk leží buky se šroubovitým pásmem
, jak n-

které buky mají výrstky a jiné nic. Kdyby všechny tyto buky zevnitní blánkou ne-

byly spojeny, a ledy jako Protococcus v prostoe od sebe oddleny, nenapadlo by pi

prvním pohledu nikomu, spojovati je v jediný celek. Tedy platí i zde všeobecný znak

as, totiž samostatnost jednotlivých ástí, na rozdíl od vyšších rostlin, kde všechny ásti

vzájemn od sebe závisí.

Obrátíme nyní ku konci pozornost svou ješt k jiným rostlinám té samé tídy,

v nichž ústrojnost již na mnohem vyšším slupni stojí, totiž k chaluhám (Fucus), v nichžto

buíiky již v celé tkanivo sestupují a samostatnost jednotlivých ásti ovšem již více za-

kryla jest, tak že prostedkují pechod k vyšším tvarm rostlinným.

Chaluhy (Fucus).

Moské tyto rostliny podávají nejlepší píklad, jak jednoduchá budova as k zna-

menilé velikosti dospli mže. Jeden z nejobyejnjších druh v evropských moích

jest Fucus vesiculosus, který dosahuje délku nkolika stevíc, jiné druhy bývají

až na nkolik set stevíc dlouhé. Povrch jejich bývá pokryt nejkrásnjší blánkou bu-

nní. Zevnitní buky tylo rozeznávají se ponkud od vnitních, nebof tyto pi-edslavují

podlouhlé vaky v adách za sebou stojící, ony jsou kratší a kulatjší. Dle toho dá se
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na chaluliách rozeznati vrstva korová a \rstva vnitní (V\g. 10. a. b), jejichž buky
ovšem jenom velikostí od sebe se rozeznávají. Jinak jest to u vyšších rostlin ; tam

jest kra a de nco docela rozdílného , mezi obma prostírá se zvláštní tkanivo, tak

nazvané cambium ili lýko (z velmi malých, podlouhlých bunk složené) a promuje
se ke vnitku v devné buky a cévy, k zevnitku ale v buky lýové a korové. Toto

tkanivo chybí ale chaluhám docela, taktéž lioubám a lišejníkm. U chaluh mže se ale

za to každá buka rozmnožovali, jak ve vrstv korové, tak i ve vrstv vnitní, a práv

tím sesiluje se a roste chaluha. Pi tom pozoruje se ta zvláštní okolnost, že buky
uvnit v chaluze píní stny mají ve smru píního prezu a pak podle délky cha-

luhy rostou, buky ale v ke mají píní stny dle smru podélného. Pi dlení vy-

luují buky ze sebe neustále sliznalou bukovitou hmotu , a zstávají mimo to v blá-

nách matení buky, z níž povstaly, zaobaleny, tak že všechny buky , které z jediné

malky povstaly, souvislý celek pedstavují. Proto se nepedstavuje tkanivo vrstvy vnitní

co jednostejný parcnchym, v nmž by buka vedle buky ležela, nýbrž jakožto houf

dlouhých lánkovitých vláken sem tam rozvtvených, zrovna jako v hloubku kloboukové

houby. Jednotlivé vlákno z deni chaluhy, pro sebe zvlášt pipravené, má velikou po-

dobnost s vláknitou asou, jejížto budovu jsme pi pedešlém píkladu (Styg-eoclonium)

vyložili (obr. 3.) To samé platí také (Obr. 3.)

o bukách v ke, ale tam to není

tak nápadné. Jesti také zajímavo

spatiti, jak všechny buky jediného

vlákna, které z jediné matení buky
povstalo, ješt tím také úžeji souvisí,

že vždy mezi dvma bukami pro-

stedek píní stny se nesesiluje, nýbrž docela tenký zstává a tedy prchod tekutiny

z jedné buky do druhé usnaduje. Sousedující buky dvou rozliných vláken jsou ale

od sebe nejenom buneními blánkami velmi silnými oddleny, nýbrž také silnou vrstvou

hmoly mezibunení, ímž se samostatnost jednotlivých vláken ješt zvyšuje.

Z toho všeho vysvitá, že si mžeme celou chaluhu pedstaviti jakožto soujem

nesíslných vláken as, zrovna jako jsme si již vypodobnili tleso hub, složené z vláken

plísových. A jakož útlé vlákno plesniviny takka samostatným vzorem jest vláken houbových,

tak jsou i rasová vlákna rod podotknutých (Stygeoclonium a Spirogyra) vzorem vláken,

z nichž se chaluhy skládají. Podobnost tato mohla by se nám zdáti luzo vzdálena

a abstraktní, ale zrst chaluh samých nás k tomu pivádí. Na jistých místech chaluhy

z rodu Fucus a u jiných objeví se toliž nezídka bujnjší zrst vnitních bunk keo-
vých, tak že se zevnitní vrstva odkryje a jistý poet vnitních bunk v jednotlivá od

sebe oddlená vlákna prodlužovali se pone (Fig. 10. c). Z chaluhy visí pak celý sva-

zek takových vláken lánkovitých , z nichž každé pro sebe jest docela samostatné

a jednoduchému rasovému vláknu docela podobné. Tato vlákna se pak rozvtví a vy-

tvoí na konci semenní buky (Fig. 9. a), docela podobné k semenním bukám vlákni-

tých as. Tato semena nazvala se vedlejší, na rozdíF od jiných semen, která se u rodu

Fucus v malých jamkách na konci vtev vyvinují (Fig. 7. 6}. Jamky tyto povstávají

zrovna tak, jako vlákna práv podotknutá; bnky na vnilní stran kry prodlouží se

toliž na jistých místech ve vlákna, jednotlivé z tchto bunk nestanou se ale dlouhými,

nýbrž tlustými (Fig. 8. a), naplní se škrobovými zrnky, obdrží silný obal a promní se
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ledy v semenní buky (Fig. 8. c). Pak se olnvre jamka a semena jakož i vlákna vy-

stoupí ven, aby se klíila. KlíCení semena chaluhového zakládá se prost v lom, že se

semenní buiiky dlením na všechny sírany rozmnožují. Po njakém ase má maloní

buiika již podobu hruškovitého tlesa, v nmž se množství tverhranných , na rozích

okulacených bunk nalézá (Fig. ll.J, ostatn ale žádného rozdílu mezi zevnitními

a vnitními buíikami není. Buky v tomto hruškovitém tlese podobají se docela bukám

rodu Protococcus a rozmnožují se také jako tyto dle všech smr. Teprva pozdji zaínají

se vnitní buky natahovati a promují se v lánkovitá vlákna, zrovna tak jako pi

vytvoení rodu Stygeoclonium, jejž nkolik ad bunk (Protococcus) pedchází, nežli se

ve vlákna vyvinou.

Vidíme i z toho, že také pi chaluhách, akoliv dosti složené ústrojí mají, jed-

nollivé ásti od sebe ponkud nezávislé jsou, ovšem mén, nežli u rodu Stygeoclonium

a Spirogyra. Jako u rodu Stygeoclonium první buky i v prostoe oddleny jsou a každá

nezídka svou zvláštní adu promn probíhá, a jako u Spirogyry každá buka semena

vytvoili mižc, nechf si jakákoliv buka v sousedství jest, tak i v chaluze rostou bu-

nná vlákna takka samostatn vedle sebe, rozvtvují a splétají se v plstnaté tkanivo,

v nmž pak semena povstávají. Tím zpilsobem neroste žádná vyšší rostlina, nýbrž u tch

již panují urité zákony pi umístní jednotlivých ústroj.

Všeobecné poznamenání.

Rasy (Algae) tvoí jako houby velmi etný ád rostlin, které všude, kde do-

statené vlhko se nalézá, povstávají. Dle zpiisobu vlhkosti, dle osvtlení, dle pedmt,
na nichž rostou, a jiných okolností jsou ovšem tvary as rozliné. Z jara potahují vlhké

kry strom a kameny jemným zeleným povlakem, jehož hlavní podstata jest Proto-

coccus ; vlhké zdi a skály obdržují slizké kžiky , které se z Gloiocapsy skládají,

v isté vod potok rostou zase jiné asy, jukož i v blát struh nebo v bahn stoja-

tých vod. Také na snžných polích nejvyšších hor vyskytují se tyto rostlinky a barví

tam sníh erven , též pod zemí se nalézají, nejpimenjší stanovišt jejich jest ale

more, kdežto se v nejvtší rozmanitosti a velikosti vyvinují. Kdekoliv tedy se vyskytují,

musí co hlavní podmínka jejich života nalézati se voda , bud v malé míe na vlhkých

pedmtech, kdežto pak jenom malé asy povstanou , anebo co tekutá a stojatá, kdežto

veliké asy se objevují. V této výmince života jejich spoívá hlavní rozdíl jejich od

hub, které sice také vlhko milují, ale nikdy ve vod samé nerostou, aspo v ní semena

nevytvoují; a lak nazvané vodní houby mohou se lepším právem k asám pipoísti.

Houby požadují mimo to pdu s hnijícími látkami, asy milují ale istou vodu, nebot

asy, které v shnilé vod rostou, ztrácejí svou barvu, stávají se houbovitými a nazývají

se proto vodní houby. Ostatn není tak snadno, pokaždé houby a asy rozeznati. Nej-

menší druhy obou tchto ád jsou lak malé, že malá okolnost dostaí , aby se bud

k jednomu nebo druhému pipotly. V obou ádech jeví se nejjednodušší druhy bud

jenom co okrouhlé buky nebo lánkovitá vlákna; botanikové pak pipoítávají buky se

zeleným obsahem k asám, s bezbarevným nebo hndým obsahem k houbám. Ale také

asy dokonaleji vyvinuté mají znamenitou podobnost s dokonalými houbami. Poznali

jsme, že podstatným složivem hub jest lánkovitá vlákno; to samé poznali jsme také

pi chaluze. Vidli jsme, že jak houby lak i chaluhy jsou shluky lánkovitých vláken,

které jednak v plísnilých, jinak v rasových nitkách samostatn vystupují. V em leží
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ledy rozdíl mezi pravými asami a iioubami ? Dílem v složivu samém, dílem v uspoádání

jejich k celku; ob ale tyto okolnosti závisí od bydlišt, kde se rostlina vyvinuje.

lánkovité vlákno asy roste ve vod, a pijímá tedy potravu se všech stran stejn,

na jednotlivých místech nemohou se tedy žádné protivy vyvinouti a všechny buky z-
stanou stejné. Kde se rasová vlákna v jedno tleso spojí, objeví se sice rozdíl mezi

vnitními a zevnitními bukami, ale buky zstanou v celku pedce ty samy. Proto se

nemohou u as žádné pravé koeny vyvinouti, ponvadž oba konce stejným zpsobem

vodou obklopeny jsou.

Houby ale povstávají na suché nebo vlhké zemi, nikdy ve vod, jeden konec

zstane v zemi, druhý vyzdvihuje se do výšky, oba musejí tedy rozliné látky do

sebe pijímati a proto se musí také rozdíl v jejich podob objeviti, jak to nejdoko-

naleji spatujeme na houbách, kde více vláken dohromady sestupuje, nebof klobouk

nad zemí, v nmž se semena vyvinují, vypadá docela jinak , nežli vláknité tkanivo

pod zemí, z nhož houba vyrstá. asa výše vyvinutá jest vždy vodou proniknula,

houba ale vzduchem; buka rasová má vždy silný obal, buka houbová ale slabý.

Ješt vtší rozdíl jest v obsahu bunk ; asy totiž vždycky obsahují v sob škrob,

houby ale nikdy. Na to má patrn živení se jejich nejvtšího vlivu. asy živí se pod

vodou hlavn uhlíkem a vodou , houby ale potebují také dusinaté látky. Uhlo-

vodiné sloueniny dávají v asách pvod škrobu, který ouinkováním svtla v zelené

barvivo (Chlorophyll) se promuje a asám tuto barvu dává; u hub zamezuje dusík

vytvoení škrobu a tedy i zelené barvy, a iní hmotu jejich k masu podobnjší. Na

hnijících a tmavých místech povstávají tedy jenom plísn a houby; ktlyž ale látka do-

konale vyhnije a voda se uistí, zahynou plísn a houby a na jejich míst objeví se

veselá zele as. Má-Ii tedy voda již velikého vlivu na tvar a látku hub a as, jeví

se ješt vtší ouinek její na jejich vyvinutí.

Ponvadž se u hub rozdílnost a vzájemná odvislost jeví mezi jednotlivými

ástmi , nemže každá ást ten samý úad vykonávali , a tedy nemže z každé asli

houby nová houba povstati. Jinak jest u as, kdežto každá buka samostatný život má,

anaf jako každá jiná kolkolem vodou obklopena jest. Nejnápadnjší piklad podává Pro-

tococcus, ale také ve vyšších asách mže se každá buka v novou samostatnou rost-

linu vyvinouti. Kutzing pozoroval na nkolika chaluhách, jak nová rostlina vyvinula se

bu z buky korové bu z lánkovitých vláken jamek, kiležlo jich nkolik dohromady

srostlo a novou chaluhu vytvoilo. Naopak mže se pak také nkolik jednoduchých bu-

nk v jednu rostlinu spojiti, jak jsme na Gloiocapse vidli. Nco podobného spatil jsem

na vláknech rodu Stygeoclonium. Pt takových vláken pilnulo k sob a obaly jejich

z ásti splynuly. Zelený obsah bunk vstoupil do vzájemného ouinkování, uspoádal se

dle jistého zákonu a tak se vytvoila nová asa, akoliv na místech, kde vlákna nespo-

jená zstala, každé vlákno své pedešlé vlastnosti podrželo. —
Co se bydlišt as týká, zdají se jenom jedné všeobecné a stálé výmince pod-

léhali , totiž pítomnosli vody, všechny ostatní výminky mohou se mnili. Nejjednodušší

asy obývají nejenom v každé kalužin, která po dešti zstává, nýbrž i v stojatých a te-

kutých vodách, ba i v horkých vídlech, jakož i na snžních polích nejvyšších hor, na-

lézají se ve sladkých vodách pevniny a v slaných vodách oceánu. Ale vždy povstávají

podle rozliných okolností rozliné druhy , anaf zvláštní podoba as od tchto okol-

ností závisí.
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Ponvadž nemžeme známost jednotlivých tchto druh pedpokládali, uvedeme

radji to, co duchaplný jeden Francouz, Lamouroux, o vzájemném pomru bydlišt

k tvaru as vykládá.

„Rasy mají tak jako kvetoucí rostliny svá stední bydlišt, kde jisté druhy pe-
vládati se zdají, dílem ve shluku nkolika rodi nebo nkolika druh. Jak mile se vzda-

lujeme od místa , kde tyto rody nebo druhy ve vší své kráse a rozmanitosti vyvinuly

jsou, ztrácí podoba jejich zponenáhla nkolik znak, vyvinují se pechody do jiných,

až se konen docela ztratí a nové tvary je zastoupí. Mžeme tvrditi , že moské
rostliny u jižní Ameriky jiné jsou, nežli u beh Afriky a Evropy, a že výminky velmi

zídka se objevují. Stedozemní moe má své zvláštní rostlinstvo, které se až do er-
ného moe prostírá, a pedce liší se rostliny z pístavu Alexandrinského skoro docela

od rostlin syrského pobeží, nebo od rostlin Suezských, aíkoliv vzdálenost znaná není."

Jesti to zvláštností as, že na místech, kde se objevují, obyejn nesíslné

množství toho samého druhu se vyskytuje, což s jejich malikostí a rychlým rozmno-

žováním souvisí. Proto bývají stojaté vody asto celé zelené, akoliv jednotlivé asy
pouhým okem ani rozeznati se nedají. V oceánu tvoí chaluhy, nkdy na nkolik set

stevíc dlouhé, celé pralesy, nesmírné louky, tak že se i na všeobecných mapách,

jako celé zem, poznamenali dají. Také v pravkém moi, z nhož se vrstvy nynjší

pevniny usadily, musily asy již u velikém množství se objevovati, nebof pi vší své

mkkosti objevují se asy v zetelných a nezetelných stopách již v nejstarších vrstvách

zem, v útvaru silurském, a vyskytují se hojn v novjších moských usazeninách. Jeden

oddíl z nich, který jako Protococfus z jediné buky se skládá, ale do obalu svého

kemen pijímá a tím vtší pevnosti a vytrvalosti nabývá, patrn ouastuje se u vytvá-

ení kry zemské. Jest to onen oddíl as, které se nyní pod jménem Diatoma-
ceae uvádjí, a které až do nejnovjší doby za nálevníky považovány byly. Podoba

tchto as jest perozmanitá, ale vždy skoro mathematicky pravidelná. Rozmnožování

dje se též dlením, což se velmi rychle vykonává, tak že za krátko jediná asa mi-

liony potomk poítá. Ze všech as jsou tyto kemeníte rostlinky nejhojnjší. Kdekoliv

po asách pátráme, nalézáme je ; v každé vod, ve vlhké zemi, na kvtinových hrncích

v každém žlabu, okapu, v potocích, ekách, v moi, zkrátka všude kde voda a kemen
se nalézají. Jeden z nejobyejnjších tvar jest lodika (Navicula, Fig-. 13. ej, která

obyejn s etnými spoleníky v jediném prhledném obalu (a) se vyskytuje. Fio-. i2.

pedstavuje jednotlivou lodiku se svými pínými rýhami. Jiný velmi obecný rod jest

Cocconema (Fig. 16), který na jednom konci tuhou látku vypocuje (c) a pak na ní

jako na vtvi sedí. Když se asa lato dli (b), vytvoii si každá polovika svou vtev.

Fig. 14. pedstavuje rod Ecliinella, který se tak jako pedešlý na vlákna as usazuje

a jako cizopasník nkdy celá je potahuje. Jiný tvar obecný, Galionella, pedstavuje

nám Fig. 15. Vyloží se na jiném míst, jak dležitého vlivu malinké tylo tvory na

tvoení se vrstev mají, prozatím budiž jenom podotknuto, že u nás v echách na K-
linské hoe nedaleko Bíliny celé vrstvy drobivého kamení, k broušení upotebovaného,

tvoí, jakož i v bahništi u Františkových lázní v nesmírném množství se vyvinují. Ke-
menité shluky v kídových vrstvách a v tetihorních útvarech skládají se obyejn též

ze slepených obal takovýchto kemenitých as, —
O soustav as nedá se mnoho íci, ponvadž se v tom ohledu dosaváde jenom

nepodaené pokusy staly. Píina leží hlavn v nedokonalé známosti jejich. Nebof
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akoliv pemnoho rozmanitosti u nich bylo pozorováno a k vystavní soustavy upo-

tebeno, jsou tyto rozmanitosti pcdce tak promnlivé a závisí z veliké ásti od vyvi-

nutí samého, že se jich k vytvoeni soustavy použiti nedá. K ouelu tomu musí se te-

prva vyvinutí všech druh znáti, nežli se mže k soustav pi-ikroiti. —
Užitek, jejž asy lidské spolenosti poskytují, není malý. U beh moských,

kde je vlnobití u velikém množství vyhazuje, slouží k mrvení, v Bretanii se suší a slouží

co palivo, v Irsku a Skotsku poskytují v as nouze potravu. Díve nežli Jod znám

byl, používalo se jich co dobrého léku proti zatvrzení žláz, a práv z nich vydobývá

se te Jod, v lékaství tak dležitý. Z popele jejich vydobývá se již od starodávna

vebké množství sody, a ve Francii a Anglii jsou veledílny k tomu ouelu zízeny. —
Známost as, lak jako i hub, jest výtžkem nynjšího století. V starých spi-

sech není o nich nielio zaznamenáno, stedovk si jich tím mén všímal. Teprva

z poáiku 18. století obrátil Réaumur, ve všech oborech pírodozpytu inný, pozornost

svou také k tomuto pedmtu. Ale jako Boillard pi houbách
,

považoval on beze

všeho dvodu vlákna z kry chaluh vyrstající za mužská plodidla. Pozdji se asami

zamstnávali Angliané a Francouzi, nepišli ale k žádným znaným výsledkm. Teprv

z poátku nynjšího století ukázal Vaucher svým vdeckým skoumáuím sladkovodních

as pravou cestu, na které se pomocí drobnohledu, od té doby znamenit zlepšenéiio, hor-

livé postupovalo. Znamenití pírodoznalci obírali se od té doby v Anglii, Francii,

v Nmcích, v Itálii a ve Švédsku skoumáním as, mezi nimiž nad jiné vyniká Sved A ga r d li.

Zajímavé pohraniní boje povstaly v posledních desítiletích mezi botaniky a zoo-

logy. Tito pipoítávali vše, co se pod drobnohledem pohybovalo, k živoichm, bo-

tanikové ale podle vyvinutí k rostlinám. Hádky tyto mly za následek, že se s obou

stran s nejvtší zevrubností skoumalo, ímž se známost as nemálo obohatila.

Nejvtší bojovník na stran zoolog jest Ehrenberg, a jeho dílem o ná-

levnících uvedlo se množství ras z ádu Diatomaceae a jiných v obecnou známost
;

práv jím udržuje se dosaváde boj nerozhodnutý, akoliv se vítzství na stranu bo-

tanik kloní. V nejnovjší dob podal Kiitzing nejdležitjší dílo o asách. Vystavl

novou soustavu, vyskoumal jejich luební povahu a vyvinutí, a složil ve svém znamenitém

díle nesíslné množství pozorování, které zajisté dají podnt k novému a dkladnému

rozešení pochybných stránek.

Lesy.
Od Em. Purkyu.

Kdo ze tenáv nepocítil již nkdy pvabnost lesa? V let oberstvující zápach

a chládek vane ze stinného lna jeho. Když v poledne nad polmi vedrem vzduch se

chvje a všechno kolem jako umrtvené dlí a umlká, aneb nanejvejš polní cvrek svj

jednozvuký nápv vrzá, vítá nás v chladném stínu lesa jemný a neustálý šumot listí,

a veselý zpv ptaí. Košaté koruny a listnaté stechy drží nad námi pi boui a líjavci,

jakož i pi záícím slunci hostinný štít. V zim, když pahorky a luhy nepehledným

snžným pikrovem se kryjí, objevuje se jenom ve kmenech lesních, že život v pírod
docela nevyhynul; bory šeí se ješt v temné zelenosti uprosted snhu a ledu, a kik-

lavé zástupy havran smetají s vtví bukových a dubových nahromadný sníh, který
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jako stíbrné listí hndé haluzí tíží. Když snhová vrstva pestrou nádheru luk zahladí

a jako na vždy druhdy rozkošnou plá v jednotvárnou pustou rovinu promní, oživuje

se obraznost opt v rozsochatém labyrintu kmen a vtví, upomínaje nás mimovolné na

blahou dobu, kde opt všechno zeleným rouchem ozdobeno bude. Ješt díve, nežli

jest poražen, osekán a do krovu sruben, již nás chrání strom lesní ped vtry a bouí.

Což divu, když divochové s tou ochranou se spokojují a vzdlaní potomkové jejich pak

u vdné upomíuce oblouky svých chrám dle podoby lesních strom a vtví klenou

a kamenným listím zdobí. A kdyby nkdo všechny povsti a báje národ proskoumal,

všude vstíc mu vstoupí les v mohutné síle ; v lese a u pramenv z nho se inoucích

jest pravý domov poesie, a nejpvabnjší víly byly v temném lese zrozeny. Kouzelné

psobení lesa na lovka vtisklo se hluboko ve mrav, zvyk a vzdlání národ. Dle

vzoru pírody své zem, byla-li mohutná a velebná, nebo nuzná a jednotvárná, vy-

tvoil se i umlecký vkus obyvatel. Každý" snadno uzná, že ecký chrám nepísluší do

lesa borového aniž gotická katedrále do háje palmového, v nmžto mešita zajisté pvabn
stojí. To samé cítili též národové, když zpsoby svého stavení si ustanovovali a dle

vzoru okolní pírody zizovali.

Akoli však není úlohou pírodoskumce zpytovati, pro a kterak píroda na mysl

lidskou psobí, leží pedce v oboru skoumání jeho, aby pozoroval rozliné zmny v pí-

rod, pi emž mimovolné i rozliný ouinek tchto zmn na lidskou mysl pozornost

jeho vzbuzuje. I jeho mysli dotýká se pvabnost lesa, on ale nesmí pestati na neur-

itém libocitu, nýbrž úlohou jeho jest, skoumati a popisovati les v rozliných pásmech

svta, nakresliti zpsoby zrstu jednotlivých strom, vypátrati podmínky a poteby roz-

liných les, totiž pomry tepla, svtla a pdy, a vyložiti vzájemnost mezi rostlinstvem

lesním a tmito pomry.

Obral jsem si zde za úlohu, vylíiti rozlinou povahu les na zemi ve všeobec-

ných obrysech. Rozliná povaha les ve všelikých krajinách zem pedstavuje takka

kostru zempisu rostlin, ponvadž nápadná jejich rozdílnost i mén cvienému a pozor-

nému v oi bíti musí. Není potebí vykládati, že tato rozlinost les hlavn od pro-

mny teploty závisí, nebof skuten dá se prmrní teplota jisté zem z rostlin jejích

skoro dokonaleji poznati, nežli na teplomru. Kdo vystoupil na vysoké pohoí, spatil

v jisté výšce jenom zakrnlou kovinu, jako v severních krajinách ; zde i tam leží sníh

po vtší díl roku, a jenom nuzné bízy a kosodevina se daí. Nejsurovjšímu lodníku

nápadné jsou palmy, které u pístav jižních moí pozoruje; plodiny, které obchodem

k nám picházejí, a kvtiny, které si do svých sklenník nasazujeme, vzbuzují v nás

aspo slabé pedstavení o rostlinstvu zemí, z nichžto pocházejí.

Všechna tato pozorováni jsou v zempisu rozlin sebrána a uspoádána, a celé

rostlinstvo rozvrhuje se tam na jednotlivé obory a pásma, z nichžto každé svj zvláštní

ráz má. Obory tyto mní se nejenom dle zempisné šíky od severu k jihu, nýbrž

také dle zempisné délky od západu k východu, tak že netoliko dle teploty, nýbrž také

dle jiných okolností ráz rostlinstva se mní.

Již v malém oboru své vlasti pozorujeme všude, že se lesní stromoví mní, jak

mile se pda njakým zpsobem zjinaí, anebo les ke zvláštním úelm nasadí. Nalé-

záme u nás skoro všecko stromoví stední a severní Evropy, ovšem podle pdy a les-

nické poteby na rozliných stanovištích.

20
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Abycliom rozlinost tohoto stromoví pehlídli, povšimnme si nejdíve oddíl, ve

kteréž lesníci k úelíim svým lesy rozvrhují.

Lesníci rozeznávají lesy paix'zní, proslí-ední a kmenní ili vysoké.

Parezní les neobsahuje nikdy dosplé stromy, nýbrž jenom koviny, a z nho

berou se tyky a otýpky. K tomu úelu nasadí se do takového lesa jenom takové stro-

moví, které, když se u koenu poseká, opt nové haluze vyhání, jako n. p. líska, bíza,

olie a dub. Dle toho ídí se tedy podoba takového lesíka. Podotknuté stromy neuse-

kávají se ale zrovna u koenu, nýbrž asi pl stevíce nad ním, ponvadž vyrážejí to-

liko z paezu. Jiné stromy, jako javor, osyka, lípa, habr a jilm, mohou se u samého

koenu porážeti a vyhánjí pak predce nové pruty. Špendlící stromoví, jako jedle,

smrky a borovice, nemohou se do nízkého lesa sázeti, ponvadž ani z pahýl ani z ko-

en nové kmeny nevyhánjí. Nízký borový les jest vždy pouze jenom mlazina.

Prostední les skládá se obyejn ze strom rozliného druhu; vtší stromy se

vysekávají, aby se menší píliš nezastiíiovali, a tak dorstají tyto i pibývá jich v síle.

Vysoký les obsahuje stromy znaných kmen, a sice jest bud svtlý anebo uza-

vený, bud istý anebo smíšený. Svtlý vysoký les podobá se již více k prostednímu

lesu, ponvadž pod jeho vysokými a od sebe vzdálenými stromy kovina se ujímá
;

v uzaveném vysokém lese ale, kdežto stromy stejné výšky blízko vedle sebe stojí,

všechny nižší kmeny z nedostatku svtla zahynouti musejí.

istý vysoký les obsahuje stromy jenom stejného druliu. Aby se s prospchem

smíšený vysoký les vychoval, vybírají se k tomu takové stromy, které stejným zp-

sobem rostou nebo i v menším stínu se daí. Buk dobe roste vedle jedle
;

jedle

a smrky výborn prospívají vedle sebe, bíza ale a borovice zakrní ve stínu jiných

strom. V uzaveném lese táhne se jeden strom druhým do výšky ; habr, sám pro sebe

nižší, dosahuje v lese stejné výšky s bukem. Tak zase buk, pro sebe klikatý, má

v jedlovém nebo smrkovém lese vy.soký, štíhlý kmen. Docela jinak jest to v lese tro-

pickém; tam se pohromad nalézají všechny podoby strom, a vysoko nad nimi klenou

se ješt koruny palem jako les nad lesem. Od stromu ke stromu vine se nepronika-

telná houšf pnoucích se cizopasných rostlin.

Paezní les chová obyejn ve svém stínu množství pestrých kvtin, nebot do-

dávaje jim vláhy, pipouští pedce také svtlo slunení. V prostedním lese daí se již

více trávy a nižší zeliny, i ty pak zmizí konen ve vysokém lese, který pouze na svém

kraji zelenou obrubu má. Tropický les bývá asto tak hustý, že se pod ním na zemi

každé jiné rostlinstvo udusí, a jenom na svtlejších místech vyvinují se ony nádherné

kvtiny, kterými své sklenníky zdobíme (Gloxinie, Balsaminy etc). Za lo nesou ale

stromy samy krásné kvty, a cizopasné anebo úpoiikovité byliny pokrývají je až k nej-

vyšším temenm bujným listím a nádherným kvtem.

U nás ztratily lesy již skoro všude svj pirozený ráz, neb lovk je k svým

úelm tak jako obilní pole pstuje. Peliv seje se semeno do záhon a chrání se

ped ptactvem, pak se outlé strmky rozsazují a ošetují, až se dosplé stromy vyvinou

a porážeti mohou.

Paezní les mýtí se vždycky po patnácti neb dvaceti letech, totiž vždy po takové

lht, v níž lípa nebo javor v tyky vzroste; vrby se mohou ovšem mnohem díve se-

kali. V prostedním lese jest doba mýtní neurila, ponvadž vyšší stromy se neustálo

porážejí a nižší poade dorslají; [noto se hodí nejlépe k menším slalkin. Vysoký les



307

poráží se po 80— 150 letech, dle toho, rostou-li slroniy, z kterých se skládá, rychleji

neb zdloiihavji. Ty samé stromy ale tvoí v jiných zemích, jako v Ruších a v Sibii,

veliké lesy, které se žádnými lesnickými pedpisy nespravují. Svobodné rostou a vy-

vinuji se v obrovské kmeny, a též zašívají se samy. lovk jich ale také nešetí, když

jednou v sousedství jejich se usadí a tisíciletý licliý život jejich rušiti poíná.

Aby si prkno zaopalil, osekává Rus mohutný kmen tak dlouho s obou stran,

až mu z prosledka potebná deska zstane. Veliké prostory lesní vypalují se, aby se

pda k polnímu hospodáství získala; to samé dje se v severní Americe, kde lesy se

skládají ze strom k našim podobných. Také v tropických krajinách jižní Ameriky

a Indie jest zapalování les k tmto úelm obyejné.

Obrame se nyní k jednotlivým našim lesním stromm, od jejichž podoby ráz ce-

lého lesu závisí.

Lípa, posvátný strom Slovan, zmizela již skoro docela z les eských, a jenom

zde onde vyzdvihuje se z paezního lesa pozstatek starého lípového háje, jako n. p.

u Závisti blíž Zbraslavi, u Bezna v Boleslavsku nebo v luhách polabských. Ve vesni-

cích ped kostely a na námstích malých mst stojí ješt asto prastaré lípy, dílem

pozstalé z dávno vymýtných les, dílem ped mnohými vky zasazené. Krásná lípová

stromoadí v echách jsou ostatn daleko známá. Kdo si pedstaví lípu s krásným

vzrostem kmene jejího, se široce rozloženou košatou korunou, s tmavými vtvemi,

krásným srdcovitým listím, jímž paprsky zlatozelen propadávají a z nichž každý vánek

v as kvtu sladkou vni roznáší, pochopí i svrchovanou krásu lípového lesa. Dosavad

nalézají se lípové lesy v království Polském a v stedním Rusku. Hadovité koeny ze

zem vystupující dodávají lesm v onch plochých krajinách podobu horských hvozd.

Jako skalní útesy vystupují slaré rozdrcené kmeny mezi mladými útlejšími, které na

zpráchnivlých tlech svých pedkv stojí. Jemné lípové listí, jež podzimek s vtví

strásá, neleží po nkolik let nepromnn na zemi jako špendlící našich bor, jímž se

všecka tráva zelená udusí, nýbrž rychle hnijíc pod snhem zimním tvoí úrodnou prsf,

z níž z jara krásná vysoká tráva a barevné kvtiny vypuí. To se nestává ani v listnatých

našich lesích, nebot i buk i dub mají kožnaté listí, které dlouho vzdoruje hnití. Ne-

zíslné vely a jiný hmyz, jakož i zástupy ptactva oživují husté vtve lípového lesa.

Medvd povaluje se tam ve vysokém kapradí a íhá, kam zástupy vel zalétají, aby

sladké zásoby jejich se zmocnil. Jest se ale obávati, aby lípové tyto lesy nemly stejný

osud s lípami stední Evropy. Ruský sedlák slupuje z nejkrásnjších kmen kru,

jen aby získal lýí pro své rohožky a pletené stevíce, tak že se tím každoron mnoho

tisíc kmen vyhubí.

Dub, národní strom German, zachoval se mnohem lépe v našich krajinách. Již

jsou sice dávno vymýtny ony píšerné doubravy Hercinského lesa, o nichž Tacitus

píše; pedce ale tvoí dub dosaváde, jmenovit podle rek, znamenité lesy. Akoliv se

nkdy tvrdí, že dub miluje suchou pdu, daí se nicmén velmi dobe u vlhkých

beh a zakruje na suchých výšinách jižní Evropy v nízký ke. Dle Tacita musel

se dub ped osmnácti sty lety v bahn daiti a k obrovské mohutnosti tam dospívati.

Ohromné kmeny splétaly své klikaté vtve v hustý krov, pod nímž i ve dne nikdy sou-

mrak nepominul. Dole u kmen panovalo tak ka noní šero, a z bahna vynikaly ko-

strbaté koeny jako píšerné podoby Jas. Všechno mPlo míru obrovskou. Vtve a ko-

20 *



308

eny mly lakovou tlouštku jako nyní nejsilnjší kmeny, a jak se nahoe vtve sple'taly,

lak srstaly i dole koeny v hromadu. aslo, kde se dva mohutné výbžky koen po-

tkaly, pi pokraujícím zrstu na so llaily, zahnuly se v oblouky a vystoupily vysoko

ze zem, tvoíce takka brány, jimiž jezdec bez sehnuti projeli mohl. Mohli bychom

o pravdivosti tohoto popisu pochybovali, kdyby ješt podnes v severní Americe po-

dobné výjevy se nepozorovaly. Nyní v celé Evrop neobjevuje se dub nikde v tak

obrovských rozmrech, akoliv dosaváde velikou ást Srbska , Bosny a Erccgoviny po-

krývá. Jenom drsná kra kmen, klikaté, jako v arabesky zahnuté vtve, krásn vy-

krajovaným listím zdobené, pipomínají již pi pohledu na tento krásný strom, že jest

tužší povahy nežli košatá lípa, a že díví, které pod onou korou roste, železnou tvr-

dost míti muší.

Zdá-li se nám dub jako ze železa ulitý, vypadá zas náš buk, jakoby z tuhého

kamene vytesán a kovovým listím ozdoben byl. Stoje porznu na slunných skalnatých

horách, jako n. p. na Bezdzu, pedstavuje se docela v tomto pevném vzrstu. Skalo-

lomné koeny zatínají se jako ohromné spony do kamene, a z nich vystupuje mohutný

sukovitý kmen s jasnou korunou. Zde není štíhlý sloup ani zakrnlý pahýl, nýbrž tuhý

vzdorný kmen, který namáhav, ale nezlomnou silou a stoletou trplivostí kámen pe-

máhá a sporou zem sám si na nm nahromaduje. Hladký kmen jest nerovný ale pímý,

nahoe rozkládají se jako kamenná ramena mohutné vtve vzhru k nebi, sem tam

aohýhané, jakoby i vzduch prorážely s namáháním. Hladké, lesklé a pevné listí, které

svou jasnou zeleností na italský vavín upomíná, rozdleno jest po vtvích bujn ale

ne píliš hust, lak že svtlo slunení všude krásn proráží. Nechf i ve vysokém lese

buky stsna vedle sebe slojí, pedce leskne se celá koruna v záícím slunci, a jenom

jednotlivá mén osvtlená místa mají smaragdovou barvu. V sousedství jedlí dostává

i buk ve vysokém lese štíhlý vzrst, a tvoí pak vysoké sloupoadí, nad nímž klenou

se zelené koruny v závratné výšce. Spadlé suché listi bukové pokrývá zem na n-
kolik stevíc výšky, jako n. p. pod mohutnými buky v Šumav, a málo kdy proráží

tráva anebo zelina vrstvu tuto, leda jen porzné kapradí, které ze skulin skal vyráží

lemujíc praménky vodní.

Habr podobá se k buku dle vzrstu a barvy kmene, a také jasnozelené listi

jeho poskytuje pívtivý pohled, akoliv pro svá hrubší žebra tak isté prhledností

nemá, jako listi bukové. Také uspoádání jeho jest jiné, nebof slojí v radech na vt-

vích jako listí u lísky. Ponvadž se habru s prospchem užívá v paezním lese, spatuje

se poídku ve vysokých hvozdech, ale i v paezním lese nezakrní tak jako buk.

V stromových sadech, n. p. v Bubenecké oboe, vyskytují se velmi krásné habry,

tak též vidl jsem v ernokosleleckých lesích silné habry mezi jedlemi a smrky, stejné

výšky s nimi. V paezním lese, jmenovit na stráních mlkých lunalých oudolí v sted-

ních echách, iní habi pvabné hájeky ; nebof akoliv nevytvouje vysoké kmeny,

vyhání se pedce štíhle do výšky a vystupuje vysoko nad okolní chamrad lískovou.

Vtve a haluze habru rozkládají se nahoe jako vjíe, nesouce na tenkých letorostech

dvojnásobné ady pkného listí. U oupatí áblického vrchu stojí dva nízké háje, jeden

dubový, druhý habrový. V obou hájích vyzdvihují se z koen vždy ti neb lyry dosti

silné kmeny, a pda pod nimi jest mechem a opadlým listím vystlána. Dubový ten

hájek upomíná na koviny vždy zeleného doubí u behu Stedozemního moe, kde pro

neustále vymýfování stromy poídku znanjší velikosti dosahují. Koviny našeho doubí
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tvoí stinnou houšf, neb kmeny rozbíhnjí se od koen a splílají své vClve a piuty do-

hromady, tak že lesíkem lakovým kráeli lze jen s hlavou sklonnou, a šero tam jako

ve vysokém lese panuje. Podobný vzrst jako tyto doubky ukazují habry druhého háje,

jen 8 lim rozdílem , že dubové lislí v chomáe rostoucí hustjší pikrov tvoí, nežli

idší koruny habr, jejichž dlouhé pruty v obloucích dol se ohybují. Pikrov dubový

má více barvu tmavozeleného aksamitu, habrové listí ale má lesk smaragdový. V obou

tchto hájích dlí se tak píjemn, jako v nízkých klenbách stedovkých hrad.

Dle podoby Hst pibližuje se k habru nejvíce jilm, ale vzrst jeho jest docela

jiný. Vtve vystupují dosti kolmo do výšky a kloní se pak opt dol, lak že pohled

jilmu na bízu s visutým proutím upomíná. Poslední haluze jsou obyejn vidlinalé

a velmi tenké, a ješl nápadnji nežli na habru sedí na nich vroubkované lislí ve dvou

adách. Co lesní strom objevuje se jilm jenom nkde v prostedním lese , nikdy ale

netvoí vysoký les. V paezním lese vyskytuje se zvlášt jeden druh s drsnatou kor-

kovitou korou (Ulmus suberosa) v hustých kovích. V starofrancouzských zahradách po-

užívalo se jilmu tak jakož i habru k stinným chodbám z loubí klenutým, což obyejn
byla nejkrásnjší ást tchto nevkusných zahrad.

CDokonení.)

O kometách.

Od dra. V. Kuneše.

Neobyejná podoba komet, rychlé a zdánliv nepravidelné jejich pohyby, neoby-

ejný zpsob, jakým se nám asto objevuji, jakož i ohromná velikost nkterých po

všecky asy podivení psobily, ne bez pímsku povrené bázn se strany ncvdomc.

A však i tm, kteí blíže jsou zasvceni v divy svta i znají ouinky pirozených pí-

in, zstávají hádankou až podnes; nebof jakkoliv nepovažujeme více pohyby jejich za

nepravidelné, pedce vnitní jejich pirozenost, jakož i úkol jejich v hospodáství naší

slunení soustavy jsou nám lak neznámé, jako byly všem našim pedkm. Až posud ne-

podáno ani ku pravd podobného, neku-li dostateného vysvtlení pvodu onch asto

nesmírn dlouhých pívsk, jaké s sebou vlekou a které pod jménem jejich ohon známy

jsou; o nic lépe vysvlleny nejsou nkteré jiné pi nich pozorované podivnosti.

Na vtším díle skládají se komety z veliké a jasné, a však neurit obmezené,

mlhavé spousty svtlové, tak zvané hlavy, která obyejn ješt jasnjší sted a vnm
jakési tpytící se jádro ukazuje, podobné k hvzd nebo planet. Z hlavy, a to ve

smru od slunce odvráceném, vychází proud svtla, který, ím více se od hlavy vzda-

luje, tím více se rozšiuje a rozplývá a ohonem komety se nazývá. Tento nádherný

pívsek dosahuje asto nesmírné zdánlivé délky. Tak kornela od r. 1680, nejpovst-

njší v novjších asech a ve mnohém ohledu nejpamátnjší ze všech, jejíž hlava le-

skem svým neustupovala hvzd druhé velikosti, pikrývala ohonem svým více než te-

tinu nebe. Zatím však olion nikoliv není nevyhnutelný pívsek komet. Vidny jsou

mnohé velmi jasné komety s ohony jenom krátkými a slabými, a nemálo jich nemlo

docela žádného ohonu. Naopak zase neschází píklad, že byly komety opateny více

ohony. Kometa od r. 1744 mla jich nemén nežli šest a pikrývala jimi šestoii, ást



310

nebe. aslo také bývají ohony komet ohnuté, tak že se obyejné zahýbají k oné kra-

jin, kterou kometa práv opustila, jakoby se ohon pohyboval zdlouhavji anebo v bhu

svém s pekážkami se potkával. Aby si tená vc tu zetelnji pedstaviti mohl, po-

dáváme tuto vrné vyobrazení nkolika znamenitjších komet,

Takové komety, které toliko skiz dalekohled anebo jen s tží prostému oku jsou

viditelný a jichžto jest daleko vtší poCet, asto ani stopy ohonu nejeví, vyskytujíce se

toliko co kulaté anebo trochu vejitó spousty par, které sice k stedu svému se shu-

šfují, jádra však žádného nemají aniž eho jiného, co by se považovati dalo za pevné

tlo. Hvzdy nejmenší velikosti zstávají zeteln viditelný i skrze onu ást komety,

která se co nejhustjší jeví, akoliv již dosti slabá mlha ty samé hvzdy oku našemu

dokonale zakrývá. Z toho jest patrno, že látka komet jest nad míru outlá a tak málo

hustá, že ani k našim oblakm, ba ani k mlhám našim porovnati se nedá. Zdá se, že

spousty kometové, budiž jejich objem jakkoli veliký, naskrze pronikány jsou od paprsk

sluneních, a že tedy nejenom povrch, nýbrž i vnitní ástky jejich svtlo slunení od-

rážejí, tak že ani není potebí pokládati, že by tyto spousty mly njakého vlastního, teba

sebe slabšího svtla. Nejspíše i jádro jejich nic jiného není nežli pára trochu více shustlá,

a veliká kometa snad nemá nic více hmoty, nežli nkterý z vtších povtro, jaké

asto na naši zem padají a které bez pochyby jsou tak dobe tla kosmická jako pla-

nety
,

jen že mnohem menši. Také mní se objem jejich netoliko den ode dne, ale

každou hodinu podle zákon ješt nevyskoumaných. Pi vší skrovnosti hmoty své mo-
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liou pcdcc kornely v jislých okoliioslccli (iiU vuliUého lesku dosáhnouti, že jím všecka

ostatní nci)cská tla pf-edí krom jediného slunce ; v takových pípadech jsou pak i za

bílého dne viditelný. Takové síly svtla máme více pi^íklad, jako kometu od r. 363,

pak komety r. U06, 1402, 1532, 1577, 1744 a 1843. Obzvlášt pamtná jest kometa

od r. 1843, která dne 28. února lak silný lesk vyvinula , že byla pozorována vedle

slunce. Veliké komety náležejí k vzácnostem. Vbec poítá se vždy na pt let jedna

kometa prostým okem viditelná, a na sto padesát let jedna, kterou lze vidti též za dne.

PoCct komet, hvzdásky pozorovaných anebo v historii zmínných
,

jest veliký

a obnáší více set. Povážíme-li však, že v éascch di-ívjších ped vynalezením daleko-

hledu toliko veliké a siln záící komety pozorovány byly, a že od tch dob, co na tu

vc obrácena jest vtší pozornost, ujde solva rok, aby jjdno neb dv taková nebeská

tla nebyla nalezena, ba že nkdy i dv neb ti najednou se objeví : dá se vším právem

pijmouti, že skutený poet jejich pi nejmenším nkolik tisíc obnáší. Mnohé z nich

ujdou všemu pozorování, probíhajíce toliko onu ást nebe, která za dne nad obzorem

naším se nachází, a nevyvinujíce tolik lesku, aby i za dne byly viditelný. Takové ko-

rnely mohou se zraku našemu patrnými sláli jenom u velmi ídkém setkání se s oupl-

nýni zalmníui slunce. Takové setkání udalo se šedesát let po narození Kristov, kdežto

skuten pozorována jest kometa na blízku slunce v as jeho zatmní.

Shiší zde podotknouti ješl úkazu velmi pamtihodného, jejž poskytovala r. 1846

kofneta Biely. Pozorovány jsou totiž pi ní dv hlavy, z nichž každá mla svíij vlastní

olioii. Vzdálenost od sebe obou hlav obnášela k 38 polomrm zemským, nemníc se

po celý as viditelnosti komety. Tímto úkazem objevila tato kometa vc novou a d-
ležitou, a hvzdái zvdav oekávají budoucí její píští.

Co až posud jsme povdli, jest vše, co na ten as o podobách komet a zm-
nách jejich známo jest. Tžko jest, nalezli mezi úkazy nám známými njaký, s nímž by

komety aspo ponkud vhodn porovnati se daly. Nejvíce podobnosti ke kometám má

pára, vycházející z trubice dol obracené, ana tvoíc dole ohyb vysoce vzhru vystu-

puje. Snad i pi kometách dal by se pijmouti podobný pochod. Na té stran jádra,

která jest ke slunci obrácena, vystupuje neustále, nejspíše psobením slunce, spousta par,

již jádro žene ke slunci, toto pak od sebe odstrkuje, tak že po obou stranách splývajíc

do prostoru svtového utíká.

Marn bychom se po nem podobném ohlíželi mezi planetami. Páru , vysílající

neb odrážející tolik svtla, aby z tak nesmírné dálky ješt mohla spatena býti; páru,

která se až na 12 milion mil, a to v podob pravidelné rozšiuje, nenalézáme v sou-

stav planetní. K tomu ke všemu utíká tato pára od slunce, proež musíme zde pi-

jmouti sílu odstrkavou, kdežto v celé ostatní budov svt spatujeme toliko pitažlivost.

Také nesnadno dá se vysvtliti, kterak celá ta spousta páry, jižto kometa vysílá, zase

k ni se vrací, anebo ím to jest, že vyslaná pára nezpsobuje žádnou zmnu tžíku

a následkem toho také zmnu bhu, ehož doposavad ani nejmenší stopy není pozorováno.

Tém vbec pijímají nynjší hvzdái k vysvtleni úkazu tohoto silu psobící

na zpsob elektrinosti, tak že slunci jenom jedna elektrinost (positivní nebo nega-

tivní) , kometám ale obojí se piítá. Dáme-li tomu, že pára komety provázející jest

elektrická, a k lomu pitahována od jádra, dá se tím podoba hlavy a ohonu, jakož i po-

ložení tohoto dost dobe vysvtliti. Zatím však rozšíení vdomostí našich v tomto zají-
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raavém poli nedá se na ten as docíliti pouhým domyslem, nýbrž mže se teprva v bu-

doucnosti zakládati na pilné pozorování a bedlivé zaznamenání všech zjev.

Jakkoli však o podstat a zpsobe komet, jakož i vbec o postavení jejich ve

všemmíru doposavad jen skrovných a nedostatených známostí máme : predce, co se týe

pohybu tchto záhadných nebeských tl, dostaují vdomosti naše k tomu, abychom

dráhy jejich s velikou správností urili. Pohyby jejich jsou na oko velmi nepravidelné,

nkdy bývají viditelný jenom nkolik dní, an jindy více msíc nad obzorem naším z-
stávají. Nkteré komety pohybují se velmi zdlouhav

,
jiné zas nad míru rychle ; ne-

zídka oba tyto kraje zdánlivé rychlosti pozorují se pi té samé komet v rozliných

ástech její dráhy. Nkteré komety pohybují se od západu k východu jako planety,

proež nazýváme je pravobžnými, jiné zase pohybují se zptbžn. Též neobmezují se

jako planety na jistou krajinu nebeskou, nýbrž probíhají bez rozdílu každou ást sv-

tového prostoru. Promny zdánUvé jejich velikosti v as viditelnosti jejich jsou nemén
pamtihodné jako jejich rychlost. Nkdy objevují se co i mdle svítící a zdlouhav se po-

hybující nebeská tla s malým ohonem anebo zcela bez nho, ím dále však, tím více

zrychluje se pohybování jejich, velikosti jim pibývá, až piblíživše se ku slunci zmizí

v jeho zái. V krátce vyjdou z ní na druhé stran a vzdalují se zase od slunce

s rychlostí z poátku velikou, pozdji ale vždy ubývající, ím dále od slunce, tím zdlou-

havji pohybují se, ohon se ztratí anebo jej do sebe vtáhne hlava, která sama vždy

více bledne, až i doista zmizí, aby se na vtším díle teprv za velmi dlouhý as na

novo objevila.

Bez návodu, jaký nám poskytuje zákon tíže, navždy by nám záhadným zstalo

toto na oko nepravidelné pohybování. Znamenalo se však, že komety, pokud je možná

postihnouti, pohybují se v parabolích rozliné velikosti ale stejného ohniska, kteréžto

padá do slunce. Tulo podobu jejich dráhy srovnal Newton se všeobecnou gravitací,

a Halley, souasník jeho, dovršil známost pravého pohybu komet, ukázav o jedné, že

náleží k naší slunení soustav, a obíhajíc okolo slunce ellipticky v pravidelných perio-

dách nám viditelnou se stává. Z toho snadno bylo pipadnouti na domnnku, že všecky

komety tvoí ást naší slanení soustavy , konajíce obh svj v pedlouhých elHpsích,

jejichž nám viditelná stránka neliší se znan od parabole.

Pi tom všem rozpakovali se nkteí hvzdái, piknouti kometám nepochybné

mšfanské právo v naší slunení soustav. Chtli je vyhlašovati za tla, která jenom

náhodou picházejí na blízko slunce a pak zase z oboru pitažlivosti jeho se vzdalují.

V tom pípadu ale muselo by se dle pravidel podobnosti oekávati, že se najdou dráhy

všech forem kuželosených, od málo zakroucené hyperbole až ku kotounicím. Tomuto

však závrku odporuje zkušenost , nebof mezi 178 vypotenými drahami komet nalézá

se sotva jedna hyperboHcká, pohybování pak v kotoui ani jediné se nevyskytuje. V sku-

tenosti nalézají se jen forma parabolická anebo roztáhlá elliptická.

Ješt však jiný dvod svdí proti domnní, jakoby komety jenom nkdy na as
co hosté slunení soustavu naši navštvovaly. Shledáváme totiž, jak vbec v budov

všehomíra tak i v jednotlivých ástech jeho, stálost i všecky výminky trvalosti ubezpe-

ené, což nesrovnává se s tím, aby nkterý druh tles bloudil v prostoru svtovém,

nenáležeje k žádné soustav. A skuten jeví již ten skrovný poet kometních drah,

který dosti zevi-ubn vymen jest, jakousi pravidelnost, ukazující na njaký zákon, jejž

teprv budoucnost odhaliti má. Když totiž sestavíme punkty, v nichž nalézaly se komety



313

v písluní svém, shledáme, že slejn poínajíc od punkt jarní a podzimní rovnoden-

nosti k obma stranám g neoekávanou pravidelností se množí, až v letním a zimním

slunovratu nejhojnji se ukazují. Nco podobného pozoruje se pi skloncích drah ko-

metních k ekliptice. Nejetnjší jsou sklonky 45", po obou stranách pak umenšují se.

Tylo vci nedopouštjí o tom pochybovati, že v drahách komelních jsou jisté pomry,

které však teprv budoucn mnohým a bedlivým pozorováním a vypoítáváním vyskou-

mati se musejí.

Jiní hvzdáové, zavedeni patrnou a úplnou rozdílností komet od planet, vyslo-

vili domnnku, že komety jsou tla nebeská, nacházející se v první dob svého útvaru,

klerá pozdji v planety se promní. Souvisíf mínní toto s jiným všeobecnjším, dle

nhož všecka tla nebeská v rozliných dobách své jsoucnosti také rozliné podoby na

se berou, tak že bhem asu dje se pechod od planet k slunci a t. d., jakož nemén
i mlhoviny nebeské nalézají se v takové pechodní dob , pedstavujíce roztroušené

látky budoucích stálic.

A však, jakkoliv krátká ta doba, z níž máme pozorování hvzdáská, bez-

pen spolu porovnati se dající, dokonce nestaí k dkazu, že svrchu dotených promn

nestává, proto že ješt pozorovány nebyly: nesmí bez povšimnutí zstati ta okolnost,

že v pírod ani jediný zjev domnnku takovou nepotvrzuje. Naopak dá se nepodobnost

takových promn a pechod ve zvláštním tomto pípadu též následující úvahou ukázati.

Jsou-li komety k tomu ureny, aby se nkdy planetami staly, tož i nynjší planety mu-

sely druhdy býti kometami. S pirozeností planet ale nesrovnává se veliká výstedivost

komelních drah. Tyto výstedivosti byly by se musely velmi zmenšiti, ješto však nelze

tomu pipustiti, aby pi všech planetách, které nkdy kometami býti musily, toto zmen-

šování tch výstedivosti již docela bylo pestalo : tedy musela by se aspo njaká stopa

toho ubývání nalézati. Toho však naskrze není, a pozoruje se jediné periodické ko-

lísání výstedivosti v jistých uritých mezech.

Ješt více však odporuje svrchu uvedené domnnce zpátení bh nkterých

komet od východu k západu. Jestif theoricky nemožno, aby zptbžná dráha promnili

se mla v pravobžnou, jakou naskrze mají všecky planety. Jsou tedy komety netoliko

podstatou a zpsobou svou, nýbrž i bhem svým od planet tak rozdílný, že pechod

naskrze žádný nemže místa míti.

Sotva již lze pochybovati o tom, že všecky komety pohybují se okolo slunce ve

schodnicích, v nejhojnjších ale pípadech jsou tyto schodnice tak roztáhlé, že ani s ji-

stotou nemžeme udali, jak daleko zabíhají do prostoru a jak dlouho trvá obh. Vi-

díme totiž komety pro velmi slabé jejich svtlo toliko na blízku slunce, tedy jenom

v malinké ásli jejich dalekosáhlých drah ; a jak mile vzdalují se od slunce, a tedy

rovnž také od zem , ukrývají se i nejlepším našim dalekohledm. Tato nepíznivá

okolnost hlavn pekáží poádnému vypotení obhu jejich okolo slunce. Proto roz-

cházejí se hvzdáové tak velice v udáváni obžního asu komet, pohybujících se

v drahách výstedních. Pro kometu od r. 1769 nalezl Lexell obžní as 400 let, kdežto

Bessel, který pozorování svá s obzvláštní pelivostí konal, udal týž as na 2089 let.

Tento poslední ukázal také, že pochybení v pozorování jen o 5 sekund dlá v obžním

ase již rozdíl 400 let. Tento píklad — a podobných dalo by se více uvésti — staí

k dokázaní, jak tžko jest uriti obžní as komet, když tento více století obsahuje.
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V skutku není jinúho prostedku k pravému ureni obézního asu komety, nežli pozo-

rování samého jejího návratu.

Proež vypoítávají se dráhy komet pouze tím zpsobem, jakoby byly paraboly,

anebo jako schodnice, jejichž veliká osa jest nekonen dlouhá, a s tím porovnávají se již

známé kometní dráhy. Nalezne-li se mezi tmito nkterá, která s dráhou práv vy-

potenou blízko anebo docela se srovnává, pak mžeme s jistotou uzavírati na totožnost

obou tch komet a tak obžní ást urit ustanoviti. Tím zpsobem ureny jsou

obžní asy toliko pti komet s dostatenou správností, o nichžto, ponvadž oupln

k niiší slunení soustav náležejí, tuto blíže se zmíníme. Komety tyto pohybují se vždy

mezi planetami, s nimiž jako zem naše obíhají okolo slunce, kdežto ostatní na nc-

SMiirných svých dráhách daleko za meze planelní soustavy naší zabíhají.

První z tchto pamtihodných pti komet jest tak zvaná Halleyova kometa, vy-

znamenávající se nkterými zajímavými vlastnostmi
,

jež u žádné jiné v té míe spo-

jené nenalczáme. Jest to jediná ze všech komet dlouhobžných, o níž zaznamenáno

jest tolik návrat, totiž deset. S jistotou mžeme ji stopovali až do prosledka pat-

náctého století, s jakousi podobností až k zaálku kesanského letopotu. Náležít ona

k nejvtším kometám, a z ní vážili jsme nejhojnjších známostí o tchto záhadných

tlech nebeských. Každé její se objevení provázeno bylo dležitým njakým odkrytím

anebo obohacením vdomostí našich o svt kometovém.

Obžní as komety léto obnáší 75—76 let. Veliká osa JL!Jí dráhy jest tedy

skoro osinnáelekrát vtší nežli veliká osa dráhy zemské, obnášejíc 744 milion mil.

Nejmenší její vzdálenost od slunce není vtší než ti miliony mil. Bh její jest zpá-

tení, od východu na západ. V pisluní dlá za hodinu 59,000 mil, pohybujíc se ly-

rykrát lak rychle jako zem; za to v odsluní jde patnáctkrát zdlouhavji nežli zem,

dlajíc za liudinn toliko 980 mil. Dráha její tak jest položena , že nikdy nemže se

piblížili k zemi. Posledníkráte objevila se v posledních msících r. 1835.

Druhá kometa, jejíž obžní as toliko plsedmaletý urit jest ustanoven, jest

kometa Biely. Bylaf již vícekráte pozorována na blízku svého se vracení do pisluní,

a to v letech 1772, 1806, 1826, 1832 a 1845. Poslední její objev poskytoval nejvtší

zajímavost. Kdežto díve ukazovala se vždy jenom co rozmazaná mlha s malým

jádrem a malým ohonem, objevila se v lednu 1846 co dvojitá kometa. Ob tla po

celý as viditelnosti své podržela prvotní vzdálenost svou od sebe, pohybujíce se na

nebi s rychlostí stejnou, tak že nemohlo se o tom pochybovati, že jsou to tla spojená,

spolenou cestu ve prostoru konající. Jasnjší z tchto dvou komet stála trochu jižnji,

a následovala slabší kometu v zdánlivém denním pohybu. U obou jevila se stopa malého

ohonu, stojícího kolmo na áe ob komety spojující.

Tato kometa r. 1832 z nedorozumní mnoho obyvatel zemských bez píiny

polekala. Dráha její totiž položena jest tak, že se velice pibližuje k dráze zemské,

a že není nemožno, aby nkdy se ji též dotkla; zem samé však, jak samo sebou se

rozumí, mohla by se dotknouti jen tenkráte, kdyby se tato práv v témž bodu nalézala.

Roku však 1832 i 1846, když tato kometa posledníkráte se objevila, byla zem od bodu

toho daleko vzdálena. A kdežto dráhu télo komety úpln známe, mžeme s jistotou

pedpovídati, že v nejbližší budoucnosti takové nebezpené setkání místa míti nemže.

Pozdji pak pro znamenité se mnní dráhy kometní následkem poruch nebezpeen-

ství takové ješt se zmenšiti musí. Ostatn mlo by obávání se srazu s nijakou ko-
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metou jenom tenkráte smysl, kdybychom za to pokládali, že komety rozdleny jsou

v prostoru svtovém na zdabh, a že skrovniká hmota komet s parou je provázející

mohla by škodlivá býti životu pozernšfanú a podmínkám jejich bytosti. Proti obojí však

domnnce dá se tolik namítati, že báze komet docela lichou se býti ukazuje. Také

djepis žádné zmínky neCiní o velmi znamenitém se piblížení, nebof kometa od r. 1770,

která k nám nejblíže pišla, zstala vždy ješt 300,000 mil od zem vzdálena.

Tetí kometa, jejíž obžní as úpln známe, odkryta jest r. 1818 a nosí jméno

hvzdáe Eiike, který nejdíve uril as obhu jejího na tii léta a 115 dní. Od tch

dob byla již osmkráte pozorována. Veliká osa dráhy její obnáší k 80 milioniim mil. Ná-

ležíf ona mezi menší a slabší komety kulaté podoby bez patrného olionu, a nikdy se

k zeirii nepiblíží. Nejpamálnjší pi této komet jest, že pi každém dalším obhu

u srovnání s pedešlým o nkolik hodin díve skrze písluní své prošla. Tento úkaz

opakoval se pokaždé, kdykoliv se nám tato koinela objevila. K vysvtleni toho pijímá

se, že prostor, v nmž planety a komety se pohybují, není prázdný, nýbrž naplnný

lulkou peútlou, která kometám a planetám jakýsi odpor klade. Na planety, jakožto tla

u srovnání s kometami nesmírné huslá, iicpsubi znan tento odpor ; mnídiem více ale

za to na komety pro sypkost a velikou rozsáhlost jejich párového obalu. Ze ouinek

odporu Idlio pozorován byl toliko pi komet Enkov, toho píina leží nejspíše v té

okdlnosli, že jenom pi této komel obžní as její vypoítán býti mže až na zlomky hodiny.

Divno bude se zdáti, že odpor, který pi'eilce pekážkou jest, má zpsohili urych-

leni obhu. A však, když rychlost bhu se opožuje, an pitažlivost slunce nezrnnna

zúslává, sna'lno jest pochopili, že následkem toho tnusí byli silnjší zakivení dráliy. Ko-

rnela ledy pibližuje se k slunci, ehož následkem musí také obh svj rychleji dokonati.

K lmlo tem nanejvýše pamtihodným kumelám pipojují se ješt dv ,
jejichž

kr.ilký obžní as s jistotou jest uren. Jednu z nich vypoetl Fay, druhou de Vico,

jejichžto jména nosí; onano obíhá okolo slunce v 7-/5 lefj tato v 5'/„ roku. Dráhy

obou lim jsou památné
,
ponvadž ze všech kometních drah nejvíce pibližují se

k liirni kruhové.

Nyní pichnzíínc k zajímavé komet, která teprv letošního roku jsouc odkryla,

svou dosti znamenitou svtlosti pozornost obecenstva na sebe

obracela a hlavní podnt zavdala k tomuto pojednání. Již v dob
svého odkrytí ukazovala ohon asi Ii neb ty minut, byla však

ješt tak mdlá, že jenom ozbrojenému oku byla viditelná. Nej-

prve stála ve shvzdní velikého medvda, odkudž pomalu se ubí-

rala k souhvzdí velikého Iva. Poet brzy ukázal , že teprv pi-

bližuje se k svému písluní, od nhož však ješté velmi vzdálena

byla. Byla tedy nadje, že ji bude vidti po delší as, a snad

i prostým okem. A v skutku již ve druhé polovici srpna ob-

jevila se prostému oku brzo po slunce západu na severozápadním

nebi co hvzda druhé vehkosti s ohonem tém celý stupe

dlouhým. Svtlost její byla v té dob tistakrát tak veliká jako na

zaátku. Pidané luto vyobrazeni pedstavuje kometu v as nej-

vtší její svtlosti. Jádro bylo veliké a piervenalé, ást ohonu

nejblíže k jádru pilehající mla kraje oste vyznaené; ohon sám nebyl ohnutý, jak

asto se spatuje.
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Smr dráhy léto komety jest pravobžný, dráha pak sama ukazuje se býti velmi

daleká a ías obžní velmi dlouhý; nejmenší vzdálenost její od slunce dne 1. zái obná-

šela k 7 milionm mil, vzdálenost její od zem v týž as toliko 14V2 "lilionu mil.

Toto jest vše, co posavad víme o podstat a zpsobu, jakož i o drahách komet.

Jsouf ovšem tyto vdomosti, jmenovit co se týká vnitního zpsobu nebeských tchto

tl, velmi skrovné, a mohou teprva v budoucnosti býti rozmnoženy pilným pozorováním

a bedlivým zaznamenáváním všech objevujících se okolností. Koho by však dosavadní

tento výsledek dlouhého hvzdáského zpytování neuspokojoval, ten necht pováží pe-

kážky, jaké sama píroda klade takovému skoumání. Jsouf jisté meze, jichž nelze

pekroiti lidskému umní, a zaven-li nám pístup do prostoru svllového, jakýž to

div pi nesmírných tch vzdálenostech, jež i nejdokonalejší optický nástroj jenom á-

sten a slab proniká? Však ani samu naši zem neznáme dostaten, an posavad ne-

dostupný nám jsou vyšší krajiny oboru povtrného, vnitek zem, ba i rozsáhlé ásti

samého povrchu jejího, jakož jmenovit ob tony, severní i jižní. Se posud byla

vda lidská, to svdomit jest vykonáno, i není pochyby, že budoucnost mnohem více odkryje.

Drobnosti.
Malachit u Skalice stíbrných hor nedaleko Sázavy.

JIŽ díve popsal jsem vyskytováni se malachitu u Chrasti nedaleko eského Broda v pí-

skovci Permského útvaru. Nadje, že se na tomto nadjném míst vtšími prostedky dolovati bude,

vyplnila se úpln, nebot, jak se doslýchám, spojil se majitel pan Theer s nkolika podnikavými pr-

myslníky k vydatnjšímu tžení z malachltového ložišt.

Na výletu
,

jejž jsem v pedešlém msíci v prvodu svých pátel podnik], abych geologické

a botanické pomry prahor mezi eským Brodem a Benešovem poznal, pišel jsem též na nejjiž-

njší konec Permského útvaru Cerno-Kosteleckého, totiž ke Skalici. Útvar tento iní zde dosti špi-

atý úhel, au se podle potoka Vyžlvky až ke Skalici a pak nahoru podle Trletlnského potoka ke

Krymlovu táhne. Prahory, na nichž zde spoívá, skládají se z pamtihodného bidlinatého kamení,

které takka pi každém kroku svou povahu mní.

V Skalice samé panuje bidlice, v níž se dobe jiuoráz (Amphihol) a živec rozeznati dá.

Bidlice tato pechází na mnohých místech v dioritové kamení, jmenovit v oudolí Sázavy, a stídá

se sem tam, n. p. u Pyskocel , se slojemi granitu, z velikých hlatí živce (Orthoklas), veliké bílé

slídy a kemenových zrn složeného. Dále na oubocích Vyžlovského oudolí u Hradových a Kostel-

ních Stimelic, u Vodérad atd. stává se složivo bidlice velmi nezetelné, kameni jest nejvíce hn-

doerné, ale kdekoliv se opt zrnitjší odrda vyvine, pozná se v ni zase jinoráz a živec.

Na východní stran k Trletínu vyvinuje se z této bidlice zpouenáhla rula (Gueuss), složená

z tmavé tídy živce a kemenu, akoliv ješt jinoráz asto místo slídy zastupuje.

Jtvar erveného pískovce skládá se zde z mohutných vrstev pevného hndoerveného pískovce,

který se na nkolika místech pro zboží kamenické láme ; nad ním stídají se vrstvy hndošedho

pískovce se slídou, až konen nejhoejší ást vodorovnými slojemi bílého pískovce (útvaru kído-

vého) s vápenným tmelem vysoiny mezi Konojedy a erným Kostelcem pokrývá. Nejdolejší vrstvy,

které bezprostedn na prahorách leží , obsahuji hrubý slepenec (Konglomerát) , složený z úlomk

a valoun bidlinatého kamení a pevného rudého pískovce. Pod Hrudovými Stlmelicemi ve smru

k mlýnu „v Propasti" vychází pod starými haldami blavý hrubý pískovec , z úlomk živce a ke-

menu složený, který zrovna jako u Chrasti zemitý malachit a mdný laznr v sobí vtrousený má.

Zrovna nad tímto nalezištm rozkládají se na površí, které se od Skalice h Ondejovu tíhne, etné

haldy, upomínajíce na Iiývaiun innost bornickon.
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v haldách n Hradových Stimellc nalézá se na kusech popsaného bldlinatého kamene

miiožstvi malachitii a mdného lazuru, tak že p. Ridl, který nyní zašlé doly opt otvírati se poku-

suje, celé hromady léto mdné rudy z hald vybrati dal. Abych se pesvdil, zdali tento malachit

z jiných mdných rud teprva na haldách nepovstal, pátral jsem po tchto rudách, a skuten nalezl

-jsem brzo jednotlivé kusy hrubozrného granitu, v nmž železný a mdný kyz vtroušen a z ásti

již v malachit promnn byl, an okyslieuim a slouením s uhlinatkou tento uhlan mnatý se

vytvoil. Granit tento zdá se zde tvoiti ne píliš mocnou sloj, v níž couk kyzový se táhne. Také

v okolní bidlici zdá se zde onde kyz mdný obsažený býti, akoliv jednotlivé kusy jen malachit

obsahují.

Z tohoto nalezišt zdá se mi nynJ, že se pvod malachltu snadno vyložiti dá. Ponvadž pí-

skovec zdejší z rozdrobeného kameni prahor povstal
,

pišly do nho také kyzy , a ty se luebním

postupem v malachit promnily. Ole mého mínní a podle toho , co dosaváde odkryto jest, nemže

tedy malachit v pískovci pravidelné sloje tvoiti, nýbrž bude práv tam nejvíce nahromadn , kde

kyzonosný granit látku k utvoení pískovce poskytl. Taková píznivá místnost jest práv v Chrasti,

kde p. Theer své doly má, a bezpochyby také u Hradových Stimellc, kde se p. Hiidl o dobýváni

malachitn pokouši. Ješt jednou se vyskytl malachit na jedné hald na výšin mezi Skalici a Hra-

dovými Stimelicemi. Halda ta skládala se z dioritové bidlice a etných kus kláceného vápence.

Na tomto vápenci pozorovaly se asto kry malachitn a mdéného lazuru, jakož 1 shluky leštnce.

V jinorazovém kamení jsou zde na dvou místech dosti mohutné oky hlaceného pravápna uloženy,

jeden na gruntech Hradových Stimellc, druhý na skalnatém vrchu naproti Skalici. Ony kusy vá-

pence s malachitovou korou a leštncem pocházejí ze sousedství Stimelického vápna.

Nejpamátnjší pomry objevují se ale v rokli, která se od Skalice vzhru táhne podle p-
šinky ke Koceradm vedoucí. V rokli této panuje mimo jinorazovou bidlici siln zvtralý diorit,

a v tom leží mohutné nepravidelné ložišt louhov zeleného hadce (serpentinu) , mnohonásobn vá-

pennými žilami prošlehaného. Hadec tento míchá se dále opt s jiuorazem a obsahuje v sob také

nezetelná zrna granátu, tak že z toho všeho nejpodivnjší sms hornin povstává.

V geologickém ohledu náleží tedy tato krajina k nejznamenitjším místnostem našich pra-

hor, a nebude snad jiného nalezišt, kde by se pvod hadce (jako ostatních prahorniu obyejn ohni

pipisovaný) pro své zdejší spojení s vápencem na mokré cest tak patrn vyložiti dal, jako zde-

Jan Krejí.

Dinotheritim giganíeum, u Abtsdorfu nedaleko eské Tebové nalezené.

Na hrázi, po které u Abtsdorfu železnice bží, nalezly se nedávno^ znamenité zbytky prav-

kého zvíete, kteréž zvláštní obezelostl tamjiího assistenta p. Volkmara a dozorce p. Štpánka

«e TŠl pozorností vykopány a uloženy byly, naež se panu dvornímu raddovi a policejnímu editeli

v Praze, rytíi S a cher-Masochovi, o zvelebeni eského Musea vždy velebedlivému, podailo tyto

vzácné zbytky pro sbírky tohoto Musea zjednati. Podávám zde o tomto zajímavém nálezu jenom

pedbžn krátkou zprávu. Podotknuté zbytky pedstavují ást kostry ohromného pravkého ssavce,

Dlnolherium giganteum nazvaného. Kostra tato ležela v jílu , skrze njž jest železnice prokopána

a kterýž se množstvím moských lastur a nezetelných otisk rostlin vyznamenává. Vedle kostry

samé ležel veliký kmen sosnový, velmi málo promnný, tak že se ješt ezati dal a na tenkých od-

ízcich pod drobnohledem všechny buky deva, jako na erstvém kmenu, poznati se mohly. Není

pochybnosti, že jíl byl zde uložen u behu moe , které v pravku Moravu krylo a až k eskomo-

ravskému pohoí dosahovalo; možno též, že zde práv u Abtsdorfu bylo ústí njaké eky, která

z ech plynula. Nebof z p»lohy kmenu a kostry dá se souditi , že ped svým uložením ve vod

byly povalovány a jmenovit zvíe již hnitím porušeno, což by pi ústí eky snadno se státi mohlo.
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Jil sám drží v sob posud mnoho vody , a aásledkem toho sesala se již nkollkkráte ást hráze.

Aby se lo pedešlo, odej/má se ást ouboe a liklon její se zmeušuje. Práv pi vykonáváni podubué

práce byla podotknutá kostra nalezena , ale tak rozmklá, že se v jednotlivé malé kusy rozpadla-

Sestaveni tchto kusu v kostru jest nyni velmi nesnadné, nebo pro zrušenost jednotlivých ásti jest

ustanoveni jejich nejisté, a mimo to chybi veliký dil kostry, jmenovité pít zadnich obratl z krku

a celá páte, vyjma dva pední obratle z krku a nkolik z ocasu. Oboje zánarlni kosti pedních

nohou, vyjma lunky, také již se shoduji, a na jednom zánarti zadni nohy jsou kosti pohromad,

vše velmi podobné ku kostem Mastodonta.

Péí p. Antonína Frye, assistenta v eském Museum, a mým porovnáváním s obrazy Cuvie-

rovýml podailo se ale pedce, jednotlivé ásti kostry ustanoviti a následkem toho mínní o bývalé

podob tohoto zvíete podstatn opraviti. Navštévovatelm eského Musea bude snad v pamti sádrový

odlitek lebky Dinotheria, jediné to ásti tohoto zvíete, která dosaváde zevrubnji známa byla. Dle

toho má toto zvíe v každé elisti po pti stolikách s dvma nebo temi vroubkovanými výstupky,

tedy s 20 elistními zuby. Dle zub tchto náleží patrn k ssavcm býložravým, a Cuvier postavil

je k tapirm. V hoejší elisti chybí všechny ostatní znby, dolejší elist ale jest na ivém pedním

dol zohnutém konci ozbrojena dvma mohutnými tesáky, kolmo dolu obrácenými. Otvor nosní jest

široký a vyklenutý, bez pihrádky, a poukazuje na dlouhý rypák, jímž zvíe již také pro dlonhé

tesáky opateno býti musilo. Podoba a poloha otvoru v záhlaví poukazuje tž na to, že se hlava no-

sila v rovné áe se hbetem, asi jako n velryb. Podle toho, a ponvadž se dosaváde nohy neznaly, sta-

vlo se skuten zvíe toto k eledi Sirén z ádu velryb, a pedstavovalo se co vodni zvíe 20— 25'

dlouhé, s tlem válcovitým a toliko pedními ploutevuíml nohami bez zadních konetin , jako se

u Sirén nalézá.

Nález Abtsdorfský vyvracuje ale tuto domnnku docela. Nebo nyuí máme ped sebou ne-

jenom kloubní ásti lopatek a kloubní dutinu pánvice, nýbrž také klouby z pedních noh, poloviku

lokte (cubitus) a skoro celou stehenní kost s okrouhlými klouby, tak že zvíe silné nohy, asi jako

slon, míti musilo a nižádným zpsobem k moským ssavcm pipoísti se nemže. Dle veliké po-

dobnosti zachovaných kostí zánartnich s tmi samými kostmi u slon vymelých, jakož i dle po-

dobnosti rameuních kloub s klouby dnešních slon, musíme naše Dlnotherium ješt blíže k slonm

postaviti, než-li to uinil Cnvier, který svým ostrovtipem toto zvíe k tapirm pidružil. Kdyby byly

lopatky více zachovány, mohli bychom snadnji o píbuznosti jeho s taplrem nebo slonem souditi,

neb u lopatek tchto obou zvíat jeví se veliký rozdíl.

Na každý zpsob bylo Dinotherium zvíe pozemní, z ádu tlustokoinatých (Pachydermata),

a zdržovalo se nanejvýše u bahen pravkých ek, odkud mrtvé tlo jeho snad do blízkého moe za-

neseno bylo. Kostrou tohoto zvíete jsou sbírky eského Musea znamenit obohaceny, a mají nyní

pevzácné a dležité palaeontologlcké Uulciun. Julius Sax.

Jelen.
(Pokraování.)

Také táhne vysoká zv v zim do porub (Holzschláge) a okusuje tam poupata a výhony,

aneb hryže kru z mkkých poražených kmen. Panuje-li veliká zima, tedy si vyvolí stanovišt

v huštinách na poledni stran vršk, ponvadž tam od zimy mén trpí. V tom ase se nkdy zv
z celého hájemství (revíru) v jedné neb ve více tlupách spolí, a nejsilnjší jeleni se zase pivtli

k laíííra, a navštvují s nimi krmel, pole a paseky. Když sníh sejde, táhne zase horská zv na

obvyklé stanovišt zpt, a silni jeleni odlouí se opt od lani a od slabých jelen, kteí se zpoue-

náhla též v menších a etnjších tlupách rozejdou a letní stanovišt si vyhledají. Obyejn pecházejí

jeleni opt na to místo, kde se ped tím zdržovali ; když je ale ta krajlua zví pesilnna, tedy si

nkdy jednotliví nejsilnjši jelení vyvolí osamotnl, pokojné, asto také nízké háje k letnímu pe-

bývání, kdežto nové parohy vysadí, a když to okolnosti dovolí , tak dlotiho zstanou, až se v nich

pud k íjení probudí.
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Pastva je dle roního poasí rozdílná, hlavn ale požívá veliká zv traviny, obilí a zeleniny

všelikého druhu, houby, listí a ovoce mnohých rostlin. Na jae piln navštvuje mladé ozimné osení

a jetel
;
pozdji ale požívá mladou trávu v pasekách a na Inkách, mladé ovesui osení a mladé vý-

hony lupenatého stromoví. V let si vyhledá hrách, oku, vikev, zralé žito, pšenici , oves , lnné

hlávky (pálky), jetel, houby a t. d. Jeleni, kteí ua jae a v let žádného zrní nepožívali, nazývají

se travní jeleni (Grashirsche). Na podzim miluje jelen zelí, kapustu, mrkev, epu, brambory, které

pedními bhy ze zem vykopává, mladý jetel, plané ovoce, žaludy, bukvice, divoké kaštany a

hrozny. V zim musí vzít zavdk se suchou travou, vesem, mechem na stromech, listím z ostružin

a malinník, samím kvtem na lískách, poupaty všelikých strom a ke, krou mladých jasan,

javor, osyk, topol a jiv, a nkdy také s jmélim na porubených stromech, s eichou a t. d., když

mu není pístupné ozimné osení. Je-li veliký sníh a pi tom veliká zima, ledy vyhladoví a okrotne

zv v takové míe, že navštvuje v noci zahrady vesnian, v kterých vyhrabává zahradní rostliny

pod snhem, a vyhledává roztroušené seno n chlév. Když je vysoký sníh zmrzlý a ledem tak ka
pokrytý, je osnd zve velmi smutný, ponvadž si pi proboování ledové kry asto bhy poraní a

nkdy také zlomí. V tom ase nejvíce trpí od škodné (Schádlichen). Mimo podotknutou potravu,

máme také píklady, že krotká veliká zv požívala masu, lj, kži, hadry, papír a t. d. Také lízá

divoká a krotká zv ráda sl, proež se jí liz v lese nastrojuje, Ponvadž skoro v každém roním

poasí požívá šavnatých rostlin, protož velmi málo pije. Jenom v zim, kde Je potrava snchá, lízá

nkdy snih, aby si zahnala žízeií, a když je v let veliké horko, napájí se v istých rybnících, po-

tokách a v pramenech (studánkách) , nebo se v bahnitých kalužinácb chladí kalením. To ale iní

jenom vysoká zv, nikoliv daci a srní.

Oas íje veliké zve zaíná v msíci zái a trvá až do polovice msíce íjna. Mlhavé a

chladné noci napomáhají k tomu, že íjení dív pone. V tom ase opustí silni jeleni letni stání a

pospíchají na íjišt (Brnnstplatz) asto daleko ležící, a vyhledají tam lan na ten zpsob jako slíd-

uíci (ouhledší, Spiirhund), povtrníkcm (nosem) pi zemi. Naieznou-U takovou tlupu , tedy zaženou

všechny slabé jeleny, a když se pi té píležitosti dva silní jeleni potkají, tedy se snaží jeden dru-

hého vybojovati (abkámpfen)
,
pi emž se nkdy nebezpeu poraní. Máme píklady, že se dva je-

leni parohami tak zachytili, že se jeden od druhého odtrhnouti nemohl, a tak oba dva na tom míst

hladem pojiti museli. Takové spletené parohy nacházejí se u Ulnboké v loveckém zámku ua Ohra-

dách, náležejícímu jeho Jasnosti knížeti Adolfu ze Svarcenberka.

Jelen, jenž v as íje se slabším jelenem se potýká , slov bojovník, a tu místo, na kterém

bojuje, nazývá se bojišt. Vítz užívá práva manželského, zstává obyejn tak dlouho a vybojované

tlupy, dokud íje trvá, a myslivci ho jmenují výbojníkem (Platzhirsch) a vybojované misto výbojišté.

A však on na tom míst nepožívá jenom sám rozkoše lásky. Také slabší jeleni , kteí se v malé

vzdálenosti okolo tlupy zdržují, pohlížejí Jiskícíma svllama (oima) na vnadné lan, a toužebn

oekávají píhodnou dobu, až obdaeni hudou štstím vyslyšené lásky. Oni se nechávají obyejn od

žehravého výbojulka stídav honit, a v jeho nepítomnosti snaží s« jiný ilý sok úmysl svj

vyvésti, což sob plaché laní libují. — Jako stela vrazí v pihoduém okamžení mezi tlupu a po-

žívá krátce slasti lásky. Takové výstupky se obyejn piházejí v noci a pi svítáni, a ponvadž

pokládáuí (Beschlagen) jenom nkolik sekund trvá
,

protož nabude milostník dosti asu , aby mohl

hbit uprchnouti a vyhnouti se pomst navrátivšího se výbijníka. Na tento zpsob i slabého jelena

vede lest k vítzství. —
Když íjní jeleni ženou lan, které se od tlupy odraziti nesmjí , zaíjejí (trengen), to jest

vydávají hlas v krátkých pestávkách. Okolo 30. záí zaínají jeleni velmi siln íjeti, od ehož

jim krk nabíhá. Toto íjení podobnost má ke váni býka, a v pokojné noci daleka se po lesích

rozléhá. Nejvíce ijejí Jeleni v soumraku, pi svítáni a pi mlhavém a studeném poatí. V noci také

íjej], ne ale tak trvanliv jako ráno a k veeru.
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Když se rozedni, táhne rijnl jelen se svon tlupou, kterou bu ped sebou žene neb po stran

klusaje (troUend) pozoruje, do lesa, málo kdy se ale na tom miste složí, kde se lan re dne zdržuji.

Ob}'(:eju ani nedoprovází sré milostnlce až k tomu místu, a složi se u vtši neb menší vzdálenosti

samotný v houští , aby si tam odpoinul. K veeru ale vyhledá opt tlupu, a zvstuje jí obyejn

svou pítomnost hlasitým ijeuim. Je-11 tlupa etná, tedy zstane jelen u ni po celý as íjeni : ji-

nak ale opustí ji po dosáhnuti svého cíle, a vyhledá si pak elnjší tlupa. Jenom slabí jeleni táhnou

po celý as íjení s jednou neb více lanmi, a skládají se na tom míst, kde se lan nacházejí.

V as íje se zvlášt silní jeleni velmi málo paství, a od toho a od pokládání a íjení velmi

slábnou, tak že ku konci íje nenalézáme v nich žádné bli (blí, Feist) aniž loje. Jak výpar tak 1 zv-
ina jejich zavání v tom ase kuzlovinou. Srs( pod bichem zerná, snad od semátka, což se nazývá

íjní spála (Brunstbrand), a také na nabhlém krku prodlouží se jim srs( patrn. Silný íjní jelen

vypadá odvážliv a zpurné, a není tak plachý jak obyejn. Uzí-U na blízka silného soka, tedy

pedními bhy zem tepe, parohama o vtv tlue, i zdá se ho tak srdnat vyzývati k boji. V obo-

rách je takový jelen lidem, zvlášt ženskému pohlaví, pi potkáni nebezpený. V lese, kde je zv
vysoká, velmi plachá, neteba se ho báti.

(Pokraování).

Leiošni škdce pšeniní,

V okolí Pražském vyskytl se letos, pouze jen v pšeniních polích, jeden druh hmyzu, který co

larva v podob housenky (erva) velmi mnoho škody nadlal tím, že stéblo pšeniné hned od klasu

(kde od samiky uložen byl) dol až ku prvnímu koléukn po délce rýhovit vyžíral, ímž nejen

stéblo ale 1 klas samý zakrnl a bu hluchým se stal , anebo jen málo zrn zcvrklých obsahoval.

Larva tato blavá jest dorostlá ke 2 '//"— 3'" zdélí, a zakuklí se v dolejší ástce rýhy vyžrané

bez zámotku a bez svlékání kže, an tato pouze ztuhne a pup spolu za obal slouží. Práv v ten

as, když pšenice dozrála, apozornn na to panem F. Spatným, c. .k. sekretáem podkrajským, na-

lezl sem takový klas Již prvním pohledem tím znaný, že byl kratI a listem poševním prvního ko-

lénka stebelního dílem ješt aspo dole obalen, tak že list tento daleko pes klas nl. Odhrnuv tento

první list spatil jsem na stéble v dolejší ástce vyžrané rýhy upevnnou jasnohndou, as 2'/j"'

dlouhou a V/" širokou pupu, z které se za nkolik dní vylíhl jeden druh mouchy zdélí 1 '/j'" (ni-

koli ale vosy, jak myln od Dr. A. v Pražských novinách 6. 201 udáno), která dle Meigena k ro-

din Chlorops a k druhu Chlorops laeta náleží. Jen to podotknouti teba, že oi složené již

za živa jsou erné, nikoli ale zelenavé, a že chodidla pedních noh zcela erné, a zadních obou ale

jen poslední lánky erné se spatují. V rodin této nalézáme též jeden druh Chl. Frit, který ve

Švédsku v jemenu podobnou zkázu tropí. An toliku píznivým poasím (vlhkým a vlažným) vyvinutí

takového hmyzu se daí, nestává prostedku, ochrániti obili ped tak škodným hostem. Dr. K. Spol.

Pedbžné návští.

Prvodce pírodopisný po okolí Pražském.

Aby se žádosti mnohých pátel pírodnických nauk vyhovlo, odhodlal jsem se, vydati k vý-

borné map okolí Pražského, vydané od Matice eské, pírodopisného prvodce, jakožto rnkovt tm,
kteí na svých vycházkách v okolí Pražském s prospchem poniti se chtjí. Prozatím se musí tento

prvodce obmeziti pouze na pomry fysikalní, zemznalecké a botanické. K tomu úelu bude po-
užito všeho, co v tom oboru známo jest ; mimo to podal p. M. Opiz velmi dkladný seznam rostlin

s jejich stanovišti, p. Dr. V. Kaneš mil nkteré dležitjší výšky a pracuje na výkladu pov-
trných pomr, p. Purkyn mladší a p. Sax konali pak letos v mém prvodu po nkolik nedl
pírodozpytnou cestu, zvlášt v tom zámru, aby se rozdlení rostlinstva dle povahy pdy blíže vy-

skoumalo. Doufám tím uiniti aspo jakýsi poátek abširnjšiho popisu pírodopisných pomr Cech.

Jan Krejí,

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1853.
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kdežto se ísla vydávají. Zasílá se také poštou. Poštovné obnáší ron 24 kr. st., púlletu 12 kr. st.

Lesy.
Od E mannela Parkyu.

(Dokoneni.)

V podobných pomrech jako jilm vyskytuje se v pírod také javor. Máme u nás

trojí druh javoru : babyku obyejn co ker, klen s listy okrouhlými, oste petilalonými,

a javor s podobnými ale vtšími listy. Babyka se svými malými , lalonatými listy

a asto s korkovitou korou nachází se obyejn v paezním lese, nejastji v hustých

keech, málo kdy ve vyšších kmenech. Klen a javor stávají po rznu ve vysokých

chlumech horských, které nezídka jména od nich obdržely, jako n. p. v Šumav Ja-

vorník, Javor (Arber), a v uherskomoravských Beskydách Javoiny. Pede vším ale rády

se pstují na návsích, jako lípa, zvlášt v Tyrolsku. Ki'ásntí, oste vykrojované listí

jeho zahrává pvabn se svtlem a stínem. Kde nkolik takových strom v bukovém

nebo jedlovém lese pohromad stojí, dávají hned takovému lesu mírnjší pohled, po-

dobn jako lípa. Nebof lovk sází práv takové velkolisté stromy okolo svých sta-

vení, a najde-li je uprosted lesa, upominají ho pak na domácí sady.

Protivou tchto strom jsou stromy s nepatrným listím : topoly a vrby. V sever-

ním Rusku, kde jeden z topolovitých strom, totiž osyka, mimo bízu výhradn listnaté

stromy zastupuje, poskytuje snad šed zelené, vn chvjící se listí vedle tmavých tu-

hých bor pívtivý pohled. U nás objevuje se osyka nezídka v stromoadích a v pro-

stedních lesích, kdežto ale pvabnosl krajiny nezvyšuje. Taktéž bíza nelahodí tomu,

kdo na plnou šfávnatou zele mocných kmen uvykl. Bíza, strom tuhého severu, po-

tšení Yelkorusa, roste u nás v pd písené a granitové, jsouc obyejn prvodkyni

neplodné zem. Vítá-li lovk severu vdn tento slrom jakožto jediný, který ze-

leným listím luhy zdobí, jest u nás týž strom znakem chudobné plnoní pírody

uprosted bujaejší krajiny. Vrba, prvodkyn potok a ek , objevuje se u nás málo

kdy v pirozené své podob, jsouc asto koruny své zbavena. U nás vyskytuje se

mimo to jenom porznu v smíšeném stedním lese ve svém sporém rozvtvení, v Uhích

ale, v Banál pokrývá moály mocnjšími, hust stojícími kmeny; jsoul tam pravé vr-

bové lesy. Olše, též daleko na sever rozšíená , vzrstá již u nás v krásný vysoký

strom, který v hustých skupeninách všude nízké behy potok provází a bezdn na

21
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klepání mlýn upomíná, v slinu jejich pohíženýcli. Také sosnové lesy, akoliv velikou

ást krajiny naší pokrývají, tvoí, vyjma Šumavu, mén význaný ráz, nežli v severní

Evrop, kdežto jediné lesní stromy jsou. V echách, jmenovit na vysokých horách,

nalézají se sice mohutné kmeny tchto strom, jako n. p. v lesích u Ždikova, Krumlova,

v Šumav vyskytuji se ohromné smrky u Hluboké, a též na vrších u Svatoovic neda-

leko Náchoda ; abych se však vyhnul opakování té samé vci, chci je popsali pi tch

krajinách, jejichžto výhradní ráz tvoí.

Sosnové lesy tvoí ráz severních krajin Evropy, dále za nimi na plnoc objevuje

se jenom nízké, vrbové a bezové koví. Na vlhké jilovitó zemi obsahuji hlavn jedle,

na pisoilé pd borovice. Borový les jest nejpvodnjší v tchto krajinách, v nichžto

letního asu slunce nezapadá. Ve svtle severního slunce rdí se vysoké borové kmeny

skoro kovovým leskem, tak že se bory zdaleka podobají k chrámm na mdných slou-

pech stojícím. Kraje lesa bývají zarostlé nesíslnými kei ržovými a ostružinami, je-

jichž náhle vyvinutý kvt jako na kouzelné pokynutí krátké léto vysokého severu zdobí.

Jedlový les má v tchto krajinách temný, zasmušilý pohled, docela jiný, nežli

v Šumav, kde se jedle dosaváde u velikém množství zachovaly. Zde mže voda pro

hojnost naklonných roklí a strží snadno odtékali a jenom husté polštáe mechu pouka-

zují na vtši vlhkost a pokrývají zpráchnivlé kmeny, z nichž nové kmeny do výšky

se pnou.

Ruský a litevský les jedlový vypadá jinak; mislrovn popsal Mickiewicz tento

poslední. Z bahna, v nmž jenom žáby skehotají a sloupy komár se víí, vystupují

ohromné, tlusté kmeny, k vysokému zrslu pro pílišnou vlhkost síly nemajíce a sukovi-

tými vtvemi nepravidelné v podob píšerných nestvr se rozkládajíce. Polorudé

špendlící vyráží spoe z klikatých vtví, široké chvosty kapradí jsou jediné živji zelené

býlí. Teprva na tchto obrovských nestvrách, bouí poražených a v bahn hnijících,

uhoslí se vysoký jedlový les, jehož koruny blankytu nebeského dotýkati se zdají. Na

zemi, která zstává vzet mezi koeny poražených strom, rostou mladé stromy a za-

sílají pozdji visuté výbžky dol do bahna. Vysoké kmeny, vtrem poražené, leží na

sob a vedle sebe, jako mrtvoly na bojišti, nad nimi však bujní v krátkém ase nový

les. Tak se zde stídá neustále život a zniení.

Píjemnjší obraz jeví ruské bezové lesy. Pokud oko do lesa vniknouti mže,

spatuje snhobílé kmeny, a nahoe v rozvtvení leskot jemných listv a tenkých prout-

kv zlatou záí slunce pohlých ; zdá se, jakoby zlatý déšf s kmen tchto se ronil.

Pda pod bízami jest tam všude pokryta ržemi a hndoerveným drnem vesu. Po-

rznu vystupují z borových a bezových háj vysoké osyky a jeáby, plné ervených

plod. Ale již v srpnu barví se listí osyk krvav, bezové listí žloutne, a rozkošná

bujarost dvou msíc zahalí se brzo do zimního odvu.

Rychlonohé ruské kon odvezou cestujícího slellibit do jižnjších krajin, kde

jese teprva za msíc nastává. V stedním Rusku zmizí konen jedlové lesy, sem

tam objevují se ješt borovice a bízy, ale hlavn již pevládají husté lesy osykové,

místy také již lípami, duby a vysokými jeseny prostoupené. Jese jest vlastn lesní

strom severu, starým Skandinavm byl posvátný. Zpeené listí jeho, tvoíc vysoko na

pravideln rozstavených vtvích krásnou korunu, upomíná již ponkud na palmové lesy

polední. V království Polském jsou tylo lesy, promíchané osykami, borovicemi a bí-

zami, všeobecn rozšíeny, jako v stedním Rusku; v Malé Rusi ale rozšiuje se step



;]23

jednotvárná beze všeho stromoví. Podle ek objevují se sice jcdnollivú doubiavy,

ostaln ale jenom porznu zvláštní háje planých jabloni a !u-uši. Husló kee planých

rílží a erného .bezu tvoí ostrovy ve vlajících obilních polích, a z tch vystupuje pak

obyejn tmavé skupení onch planých ovocných strom.

Fíivabné jsou háje v Ukrajin, jížlo dodávají zvláštní malebnosti. Háje tyto sklá-

dají se ze všech strom; lípy, javory, duby, vysoké topoly, šedé osyky, olše, plané

jablon, hruíe a bízy sloji malebn pohromad a pedstavují nejrozmanitjší sms
vzrostu a barvitosti. Jen jeden strom chybí v celé Rusi, buk, akoliv ješt v Bukovin,

a zvlášt na Karpatech
,
jakož i v Holšlýnsku a Dánsku, ba i v jižním Švédsku krásné

lesy tvoí. Snad jsou zimy východní Evropy píliš tuhé a zajisté mu vysoké teplo letní

nemže nahraditi škodu, jakou trpí v zimních mrazech. Teprva v Krimu objevuje se

buk znova. Sibi upo»n'ná svými lesy docela na severní Rusko, jenom že tam modín

mnohem více pevládá a celé lesy tvoi.

Podobn jako v severním Rusku objevují se lesy v Švédsku a Norvéžsku, jen že

pro hornatjší povahu krajiny sosnové lesy pevládají a listnaté stromoví pouze na do-

liny se obmezuje. V stední Evrop panovaly pvodn listnaté stromy v nižších kra-

jinách. V Srbsku, ve Valašsku a v sousedních zemích pokrývají dosaváde buky a duby

veliké prostory, na Balkán však, v jižní Krajin a v Chorvatsku pidružují se již také

jedlé kaštany a podobné jižnjší stromy. Uhersko honosí se velikými doubravami,

a v Sedmihradsku a podél Tisy tvoí tis Cla-^us) celé lesy. Tento strom, který v ostatní

Evrop až na porzné kmeny docela vyhynul, vyznamenává se zvláštním rázem. er-

vené kmeny jeho rozvtvují se rozmanit, jeden nápodobuje vlaskou pinii, druhý jedli,

a letí'by se niohl považovali podle rozvtvení za listnatý slrom, kdyby nebyl pokryt

tmavozelenými jedlovými listy. Však již zdaleka prozrazuje jistý šeromodrý stín, jenom

jižním sti'omm zvláštní, cizí našim krajinám povahu tchto les. Mohlo by se íci, že

tis mimo borovice jest jediný jehlinatý strom rovin; nebot druhdy byly Nmecko,

Francie, tak jako nyní ješt východní Evropa, listnatými lesy pokryty, a jenom na ho-

rách ukazovaly se jedle a smrky. Nyní ovšem mají echy a Nmecko nejvíce jenom

sosnové a borové lesy, a nkteí dovozují z toho, že se listnaté lesy sosnovými zpone-

náhla potlauji, ale píina toho neleží v niem jiném, než v lesním hospodái'stvi sa-

mém. V stední Evrop nemže se již vbec o pirozeném rozdlení les mluviti, jako

v Rusku, nebof dle poteby a chuti statká a lesních úad sázejí se v lesích roz-

liné , ba i americké slromy. Jenom na horách zachovává lesní píroda jakousi sa-

mostatnost, a ukazuje u výstupu od paly k temenu urité rozdlení. Na temen

Snžky nerostly by bez toho žádné duby, i kdyby je nkdo tam vysázel.

Nejnápadnjší jest pechod od jednoho stromoví do d-ruhého na horách, které

dli stední Evropu od jižní, na Alpách, Balkánu a Pyrenejích. Vysloupí-li cestující

bukovými a jedlovými lesy severní sírany konen na ledová temena tchto hor, a se-

stupuje-li na jižní stran dol, spatí celou pírodu promnnou. Ve výšce, kde u nás

buky rostou, vstoupí do stínu kaštanových les, a kovilé háje na ouboich horských

zdobí se slrumy u nás neznámými. Vstoupilí do les, jakýmiž dle svdectví starých

památek v dávnovkosli Itálie a ecko se pokrývaly, až je hust rozmnožená lidnatost

na hory obniezila. Z hájových ke, které se s hor dol táhnou, vystupují štíhlé manové

jcseny (Ornusj, z jara hustým bylým kvílím se pokrývající. Belan potahuje vysoké

skály, a v kovinách vino se plamínek ^ a zdivoelá réva. Vlaský jilm (Cellis) tvoi



324

tmavé odstíny vedle svtlozelených manových jesen. Lislí jeho, kleré jako u našeho

jilmu v dlouliých adách na vtvích stojí, má podobu kopivových list a barvu tmavo-

zelenou, tak že jako naše olše tmavý stín rozšiuje. Poríizné vysoké topoly v podob

špiatých obelisk vystupují z ke dubových a jilmových. Naše nejobyejnjší stromy

a kee objevují se zde pi zvláštním osvtlení temnomodrého nebe a pi množství kolem

nich se pnoucích rostlin v nové podob. Porznu vyskytují se zdivoelé fíky a vysoké

kee jidášnika (Cercis) s velikými okrouhlými listy, mezi nimiž jednotlivé opozdilé kvty

se ervenají. Obyejn kvte z jara ped vyrážením list, jako naše vrby, a tenké

ratolesti jeho pokrývají se pak šarlatovým motýlovým kvlem. Pestré a vonné kvtiny,

pivoky, uarcissy, levandule, astry, slezy, routy a tisíce jiných zdobí tyto pvabné ko-

viny a háje, v nichžto cestovatel, pi vyhlídce na rajskou krajinu s hor dol, rád za-

pomíná, že pi vedru slunením málo stínu dávají. Ale brzo pijme ho chladný les

kaštanový do šerajícího se lna svého. Silné kmeny a vtve upomínají na naše duby, ale

oste pilované listí tvoí mnohem hustší koše, jimiž sotva ástka modrého nebe prosvitá.

Vystoupiv z tchto les u paty Alp octne se cestovatel v novém pásm. Každá

stopa zem slouží požitku. Vysoká stébla kukuice pokrývají nepehlednou pláíí, a z riich

vystupují v dlouh ých adách morušové stromy. Révy se vinou kolem tchto strom

a vy-ílají pvabné etzy od kmenu ku kmenu. Sem tam objevují se olivové háje, tak

že celá krajina zárove polem, vinicí a zahradou jest. Oliva upomíná ponkud na naše

vrby ; listy jsou na líci tmavozelené, na rubu bílé, a dávají tím celému stromoví zvláštní

mlhový pohled, ponvadž se nkteré ásti z dolejší, jiné z hoejší strany lesklé pedsta-

vují. Dále k jihu poínají citrónové a pomeranové háje se svým lesklým listím, blo-

skvoucíjn kvítím a zlatými plody. Stromy tyto nedosahují ale velikosti našich štpných.

Zdá se, jako kdyby se v této od starodávna vzdlané zemi les a pole byly zasnoubily;

nebof pole, u nás v jednotvárné tverohrany rozdlené, nabývají tam podobu sad; lesy

naše ale nikde se tam nenahradí. Naše vysoké lesy jsou ozdobou našich krajin, která

celé Itálii chybí. Po krátkém rozkošném jaru nastoupí v Itálii dlouhé léto, které všechnu

šfávnatou zelenost kvtnatých koberc zruší, jenom temné listí a ostnaté poprášené

kee spatují se pak ve vyprahlých rovinách. Pro ale vábí pedce k sob Itálie ne-

výslovným kouzlem cizince celého svta, kteí z veliké ásti ani z ohledu umní ani. pro

vlídnost tamnjšího lidu cesty tam neváží? Vnadná pvabnost Itálie a jihoevropských

zemí vbec záleží hlavn v podob hor, v malebné protiv lysých skal a bujného

rostlinstva, zvláštním rázem jak od našeho tak i od tropického rozdílného, v istém lí-

bezném povtí, v kterém se i nejvzdálenjší krajiny jako ve fialovém šeru zahalené

spatují, a vbec v oné již nahoe podotknuté smsi háj a polí, která celou Itálii v za-

hradu promuje. Msta a ddiny rozkládají se malebn bud na pahorkách, bu podle

tekoucích vod, vyhlídka pak na otevené moe podél beh s jeho ostrovy dovršuje

pvabnost k nejvyššímu stupni.

Mnohé kvtiny a kee italské jsou již dávno do našich zahrad pesazeny, a pe-

kvapují mile severního cestovatele, který je zde na zdech zícenin, na skalách a lu-

kách nalezne. Hyacint, narcis, chejr, modrý kosatec, levandule, rosmarin, šalvj,

oleander, vavín jsou nám dávno již ze zahrad milé. Též myrta spíznila se u nás

s nejkrásnjší dobou rodinných slavností. Zde v Itálii roste ve vysokých tmavých ke-

ích, na nichž se jemné kvílí blá. Cistové kee, erveným a bílým kvtem hust po-

kryté, kapary též s bílým kvtem, z nhož dlouhé ervené nitky vynikají, a jiné p-
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vábné huštiny zdobí lysé skály, jejichž nepistupnjší místa beítanera a kozím listem

se potahují. Zde sídlí také aloe a kaktus, oba sice pvodu cizího, ale dávno již v Itálii

zdomácnlé ; sem tam vystupuje už také datlová palma, akoliv teprva severní Afrika

pravou její vlastí jest. Na bezích more Sledozemského vyskytuje se ale hojn nízká

vjíová palma (Chamacrops) s tuhými listy, které jako kapradiny husté chvosty tvoí.

Vedle myrtových ke jsou na skalách, zvlášt ve Španlsku a ecku, zvláštní

dubové koviny rozšíeny, od našich dub docela rozdílné. Jest to dub korkový (Quercus

Suber) , hálkovec (Quercus infectoría), esvina (O- Hex). Listy tchto dub nápodob-

ují jednou listí bukové, podruhé kaštanové, a vbec vyznamenávají se ostrými cípy

a lesklým tmavozeleným povrchem i stálou zeleností, anyf v zim neodpadávají. Mezi

tmito tmavými kei rdí se jemné kvty erik, ervené cisty, žlutokvté kruinky (Ge-

nista), vystupuje metlovitý víteník (Spartium) a vavínové stromy, které svou jasnjší

zeleností již zdaleka se rozeznávají.

Kde ruka lidská pvodní rysy pírody nezrušila, jako k. p. na mnohém po-

beží a poloostroví eckém (Athos), na pobeží severní Afriky, tam vystupuje z kovin

tchto mohutný les. Dub kaštanolistý vypíná se vysoko a odvážliv do výšky, dub

korkový ili plut se svou mkkou rozpukanou korou vyznamenává se klikatými, jako

arabesky zahnutými vtvemi ; listí tuhé, ostré, tmavozelené leskne se v jasné záí slu-

není a vytvouje pvab, jímž se lesy naše honositi nemohou. V takové krajin mohla

se ona šastná genialnost klassických národ vyvinouti, která nám dosaváde co nedo-

stižný vzor v zachovaných památkách na odiv se slaví.

U kraje tchto les rozkládá se planika (Arbutus Unedo), v listech a zrostu

k vavínu podobna, chomái bílého kvtu a pozdji vysoce ervenými bobulemi po-

kryta ; vysoko pak nade všechno koví vypíná se krásná italská borovice, pinie. Koruna

její, k rovnému stolu podobná, stojí na vysokém, štíhlém kmenu , a dává tomuto

stromu zvláštní malebný ráz
,

jejž naše borovice nkdy v nepodaeném pokusu nápo-

dobuje. Protivu k pinii tvoí cypresa, strom chvojový, jehož podobu u nás .vysoký

topol optuje. Ztsna pilehají k sob vtve šupinatými jehlicemi pokryté, a vytvoují

ostrý jehlanec, temn obstupující smutená místa.

Stromy naše s jemnými listy, jako lípa, chybí teplejší Evrop skoro docela.

Jenom jilmy s pvabn pravidelným rozvtvením a vtšími listy v hustých adách,

a olše se spocjšínai vtvemi (jak na Rafaelových obrazích asto se spatuje) upomí-

nají na naše stromoví. Náš javor nalezl tam svj ideál v plalánu. Na vysokém bílém,

hladkém kmenu, který i pi znamenité síle štíhlosti nepozbývá, rozkládají se mohutné

vzhi\ru se pnoucí vtve, na nichž nádherné skupeniny velikých prsvilavých' javorovitých

list se hromadí.

Místo našeho rudohndého vesu stojí tam pi moi na skalách bujné chvosty

cypresolistých tamarisk a erik. Stromy svatojanského chleba s tuhým, jako bukovým

kmenem, lesklým oechovitým listím a erveným outlým kvtem vystupují porznu mezi

nimi. V zahradách vystupuje mezi citrónovými stromy palma datlová, která zde jenom

co host prodlévajíc k jižnjším krajinám nás poukazuje.

Popis krajin obratníkových zanecháme pro jinou rozpravu, pestávajíce na

krátkém výkresu evropských les, které pi vší rozmanitosti jistou podobnost a spolený

ráz objevují; taktéž popis severoamerické a sibiské flory, a v mnohem k naší po-

dobné, na zvláštní lánek si ponecháme.
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K n n á r t- k.

Ud J. Krejího.

Milým spoleníkem, ne vzném, jest kanárek, jejž útlá dívka ve skvostné síni,

jakož i pracovitý emeslník v hluné díln stejnou láskou chová.

Z eledi pnkav a pvodn domovem na blažených Kanárských ostrovech, vy-

znamenává se pede vSenii píbuznými nejvtšími vlohami a nejpohyblivjší myslí,

a jakoby se ješt více zalíbili chtl, mní u nás svj špinav zelený odv v krásn

žlulý nebo zelenav zažloutlý,

V povaze své jest kanárek podivuhodný úkaz; rozumný jest jako Cáp, zlostný

jako husa a uenlivý jako pejsek. V malém oku jeho zrcadlí se šelmovitost a do-

brota, idavika má úllé ol)rysy, postává tla jest slušná, celé chování jeho píjemné.

Jak velice k svému prospchu liší se od vrabec sprosáka ! Výborn vyvinuty jsou

všechny smysly jeho
; pamt, obrazivost a zvlášt hudebnost nenalézá se u žádného

ptáka stejné velikosti v té míe slouena, jako u kanárka.

Kanárek jest pro hudbu zrozen, nestává se sice z nho virtuos, ale velmi pí-

jemný diletant. Však jenom samci provozují umní, samiky nemají básnického pudu

a starají se pouze o domácí hospodáství. Tepr»a v stáí, když už vajíka neklade,

zpívá prý i samika. Již v útlém mládí uí se kanárek zpvu od svého otce, pozorn

poslouchá, namáhá se hlas jeho nápodobovati, ba i cizí hlasy, zpv slavíka, skivana,

Jívízdot svého pána a písniku kolovrátku drží v pamti a po ase ji dokonale opakuje.

Každý však neprojevuje stejnou schopnost. Nkterý umí všechno hned beze

všeho namáhání, jiný s obtíží se uí, nkterý jest roztržitý, nepozorný, a nkterý

tvrdošíjný a dokonce nic se neuí. Vbec má kanárek mnoho svéhlavosli. Je-li dobrý

pták, podrží snadno nápv i k šestiádkové pí.sni, ale málokdy ji pak zpívá celou v sou-

vislosti, nýbrž jen po kouskách, bud jen zaátek, bu konec, bud prosledek, nkdy
všechno dohromady, jakoby si s tím, emu se nauil, zahrával. Slouží mu to práv

k vyražení. Každý nápv ale stejn nepodrží, nkterý souhlasí více s jeho myslí, nežli

druhý, zvlášt se pozoruje rozdíl v pochopení tvrdých a mkkých ton. Velmi rád

zpívá ve spolenosti jiných pták, jen když tito lépe nebo hlasitji nezpívají, nežli on.

Slyší-li jiného ptáka zpívati, hned mu odpovídá. Povsí-li se do pokoje klec s jiným

ptákem, hned se po nm ohlíží a neustále hlavikou po nm kroutí. Ozve-li se nový

píchozí, odpoví mu hned, zane-li zpívati, zpívá také, a sice hned hlasitji nežli soused.

Zpívá-li druhý ješt hlasitji, namáhá všechny své síly, nižádným zpsobem se nechce

poddati. Dvá kanárkové, jsou-li dobi zpváci, nesmjí ani klece vedle sebe míti, sice

rozhnvá se hned jeden, jak druhého zpívali zaslechne. Jizliv namiují pak proti sob
zobáliy a k boji odhodláni rozevírají proti sob kídla. Zlostí a nenávistí mohou skoro

puknouti. Hlas jejich jest nepochopiteln silný, iní jako trouba. Mluví-li lidé v po-

koji na hlas, hned se dají do zpvu a sice poád hlasitjšího, tak že ani vlastního

slova není slyšeli. Jsou-li zakiknuli, zamlí se sice na okamžení, ale za chvilku pone

opt idasitý jejich jásot. Ne jenom vlohy k zpvu, nýbrž i ctižádost, aby byly uznány,

má tedy kanárek.

Všelijakým , asto k víe nepodobným kouskm nauí se tento pták. Nejsnadnji,

nauí se vodu k pití v malém okovu k sob vytahovati. Uchopí zobákem nit , zadržuje

ji jednou nožikou a optuje to tak asto, až je okvek nahoru vytažen a žíze uhašena.

Vždy ale puslí jej náhle dol, a na možnost, že by se nit pietrhnouti molila , nemyslí.
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Zná ledy ze zkušenosli oucinky, nikoliv ale následky svého jednání. Pes byl by v tom

oliledu již chytejší, ale pro kanárka jest i tato umélost velmi význaná. Ješt divnjší

jest ale odstelování malého dla, které žhoucí hubkou na divku pivázanou zapaluje.

Proti své pirozenosti musí tedy zde silnému a náhlému výbuchu pivyknouti. Nauí se

jednotlivé písmeny a karty (ovšem jep dle podoby, nikoliv dle významu) znáti; na

nepatrné pokynutí pána udává ve spolenosti, která osoba jest nejhezí, která nejstarší,

nejzamilovanjší, a piletí k ní, jako pln žerlovnosli. Ba jak jsme nedávno v Praze vidli,

nauil se jeden kanárek i na kytae po jistých strunách poskakovati a tak zahrávati. Na

rozkaz svého pána tahá vozejek ve všech smrech a svléká se pak ku konci sám se svého

náiní, a mimo to provozuje tisíc jiných kousk
,

jejichž ukazováním celé cestující

rodiny svj chleb si vydlávají Ovšem má kanárek nkdy také svou hlavu a uprosted

hry nechce dále, ale malým potrestáním (k. p. stisknutím v ruce)
,
ješt snadnji ale

dobrým slovem dá se opt k poslušenství uvésti. Též jenom trplivostí a dobrotou dá

se cviili takka hrav, nikoliv nucením. Že kanárkové také sny mají a ve snu zpívati

poínají, jest známá vc a velmi zajímavá. Nebot málo zvíat na stejném stupni

s kanárkem má tolik pamti a obrazivosti, a tak vyvinutou duši, aby sníti mohla. Snní'

zakládá se ale na citlivé mysli a její pohyblivosti v chtní a vášni.

Kanárek v skutku má citlivou mysl, srdeko jeho pohybuje se láskou i zlostí.

Snadno pilne k lovku, svému píteli, ale nkterý jest mu v duši protivný a vzbuzuje

v nm nelibost a zlobu. Též ctižádost, jak jsme ukázali, a žárlivost, nejvíce na své

soukmenovce, patí k jeho vášním.

V podivném odporu jest jeho neitelnost pro svobodu se samostatností, kterou

již záhy v mládí jeví. O svobod skivana poletujícího nad vlajícím polem, slavíka

klokotajícího v temné houšti, nemá ani zdání. Též ve své vlasti, na krásném Kanárském

ostroví, drží se rád obydlí lidských, skoro jako náš vrabec, a obletuje je u velikých

houfech. V kleci snáší sameek starostliv látku k hnízdní, samika ji poádá

a klade den po dni zelenavé vajíko s hndými tekami a árkami, obyejn do šesti;

hnízdi se však tyikráte do roka. Za tyry nedle berou mláátka potravu a nejeví

mnoho dlinné mysli, akoliv rodie nad nimi starostliv bdí.

V tom spatuje se ješt nco africké pirozenosti, jakož i v lom , že již stopy

odhodlanosti ba i odvážlivosti jeví. Bojovn staví se proti psu, ale též spátelí se s nim

brzo a zahrává si s ním. S psem vbec, jakožto stvoeným dobrákem, mohou se skoro

všechna zvíata snadno spátelili, nebof on ve své mysli lovku jest nejpodobnjší.

Podivuhodné jest, jak rychle se kanárek z uleknutí zpamatuje. Spadne-li klec

jeho náhodou dol na zem, omráí se leknutím a leží natažen jako mrtvý; ale brzo

se vzkísí a zpívá i skáe zase, jakoby se nic nebylo pihodilo. Koka mže ho již více

zastrašiti, tak i rána stelná, ale dojmy tyto nevniknou nikdy hluboko. Kanárek má tedy

veliký podíl lehké mysli. Kdyby byl chlapcem, tropil by zajisté mnoho šelmovských kousk,

a trest by na nj siln nepsobil. S touto jeho sanguinickou letorou též souhlasí, že

na okamžení znamenit rozlítiti se mže. Když r. 1836 ve Švýcarsku zemtesením

v noci klec se zatásla, v níž dvá kanárkové byli, musil jeden z nich myslili, že od

druhého ze spaní byl probuzen, neb zuiv ho pepadl a vytahal mu všechna péra

z ocasu, ba oškubal ho tak, že nevinný soudruh zstal z ásti nahý.

Horalé tyrolští, dmyslní a pívtiví k zvíatm, jako všickni národové horští,

obírají se již od dávna vycviováním kanárk, zvlášt ve zpvu, uí je velikému množství
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písní a rozesílají je pak po celé Evrop až do Petrohradu a Caihradu. Jimi hlavn

rozšíili se po našem dílu svta, jimi seznámili jsme se s píjemnými vlohami tohoto

ptáka, jehož naslouchající, milující a citelná duše ve zpvu tak lahodn nám se jeví.

Bíá-li loví zpv a hra na flétnu v duši kanárka se pelíti, musí tento zajisté nco
loví mysli a myšlénky v sob míti. Jenom duše k sob podobné vzájemn

se pochopují, vzájemné se milují.

Kanárek mže i pi své iitlosti znamenitého stáí dosáhnouti; jsou píklady že

i 20 let žil. Má-li svj zpvný , bezúhonný život dokonati , umírá velmi krásn. Ješt

blízko ped smrtí zdá se býti celý zdráv, náhle ale na jeho trudné mysli pozorujeme,

že onemocnl. Zdá se, jakoby tušil smrt, práv jako labuf. Zkrátka ped smrtí vydává

ze sebe jemný polohlasný zvuk, skrí se, složí hlaviku pod kídla a .mlky spadne

dol, natáhne se ješt jednou, a — pry odlétla jeho duše, zhasla citelná a mnohozpévná

mysl. Mnohokráte již byli kanárkové žalostiv oplakáni, mnohý malý pomník posazen jest

jim v zahrádce pod ržemi; vždyt je škoda, vru škoda, když tak útlý ptáek, milý

nám spoleník, zahyne.

Jest to, vyjmouc špaka, papouška a hrdliku, jediný pták, který k nám pravou

píchylností pilne; neznaje svobody netouží po ní a celý svt svj v úzkém píbytku

našem vidí! Bolestn upomíná rozvíjející se jaro, veselý zpv ptactva ped okny uvznného

slavíka, skivana nebo drozda na ztracenou svobodu, a pi první píležitosti s radostným

výkikem opouštjí ptáci tito své vzení; ale kanárek pi oteveném okn sedá nám na

rameno, dívce k ržovým rtm, a moudrým okem skoumá, co dobrá velitelka žádá.

Není tedy provinním proti pirozenosti ptactva, míti u okna nad umlým kvt-

natým sadem družného kanárka.

O vlivii nejmenších ústrojných tvor na vyvinutí se vrstev pozemských.

Od Prof. Dr. A. E. B e n s s a.

(Dokoneiii '),

V lánku pedešlém jednal jsem výhradn o vysokém významu korál — zvlášt

lak nazvaných kvtnatých — pro vyvinutí se vrstev pozemských, anyt útesy na sta mil

dlouhé a v ln oceánu nesíslné ostrovy vytvoují, které psobením jiných tellurských

sil zponenáhla do výšky vystupují a lidskému pokolení k novým sídlm slouží.

Jakkoliv síly a pochody tyto podivuhodný jsou, nevzbudily pedce zvláštní podivení,

neb lidé, uvyklí na divy denn se opakující, pozbyli již aspo živé vjímavosti pro takové

úkazy. Mimo to jsou koraly, jakkoliv nízké ve svém ústrojenství, pedce již pouhému

oku každého pozorovatele viditelné, a neobjevují tedy zvlášt nápadný pomr mezi

píinou a výsledkem. Ohromná budující innost jejich bére se tedy jako nco obyej-

ného a nevzbuzuje ani tolik podivení, jako tisíciletý dub z malého žaludu vyrostlý,

jehož kmen nkolik osob s rozpiatými rameny obejmouti nemže.

Jinak jest to ale se zvíátky, o nichž nyní pojednám a kteréž jsem již v pedešlém

') Pi té píležitosti napravnjerae omyl nacházejíc! se v . 9. v první ásti tohoto láiikn.

Kdekoliv tam totiž e jest o ostrovech Cookových, rozumti se mají ostrovy
Kokosové.
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lánku pod jménem Fora mini fer a Infusorií uvedl. Tvorové tito, jsouce tak

malí, že první obyejn, druzí ale skoro vždy jenom skrze zvtšovací skla se pozorují,

nahrazují pedce nesíslným množstvím malý svj rozmr, tak že musí se pipoísti

k nejmohutnjším pí-:inám tvoení se vrstev pozemských. Akoliv se již díve veliká

hojnost jejich v pírod znala, má pedce nejnovjší vdecká snaha tu zásluhu, že objevila

dležitý úkon, jejž tito tvorové pi tvoení se povrchu zemského vykonávají. Zvlášt

zaujímají velikolepé vynálezy Ehrenberga v tom ohledu první místo, a akoliv

novjší pátrání všelicos na starších výsledcích zmnilo a opravilo, zstává Elirenbergovi

pedce veliká zásluha, že první byl, jenž v tomto smru pírodu mocným duchem

skoumal a takka nový svt nám otevel.

Jesti nyní dokázáno, že rozsáhlé mocné vrstvy, o kterých se druhdy myslilo, že

se skládají z beztvárné zem, takka docela složeny jsou z útlých, krásné vytvoených

skoepin drobnohledných zvíátek; jesti dokázáno, že nejenom každá stojatá voda

nesíslnými miliony tchto tvor jest naplnná, nýbrž že také v každém rybníku,

moálu, bahn, v každé slrouze srážející se vrstvy vesms z takových, dílem ješt

života schopných tvor se vyvinují. Dokázáno jest konen, že v dávných dobách

tyto pochody v míe mnohem vtší se daly, tak že celé rozsáhlé horské spousty ze

zbytk takových bud z ásti nebo docela se skládají, a tedy takoví tvorové v pravém

smyslu tohoto slova za mocnost skalotvornou považovati se mohou. Není to ledy pouhou

básnickou frasí, když Byron praví: The dust, we tread, was once alive*); tak

též našla sada, druhdy od Linnea a jeho vrstevník , ovšem bez tušení hlubokého vý-

znamu jejího, vyslovená; Omnis calx e vivo '"'-), novjším skoumáním svélio úpl-

ného potvrzení.

V rozprav této chci pedevším o Foraminiferech jednati, a naped jako pi

polypech o ústrojnosti a pomru jejich k soustav nco podotknouti, a pak teprva

rozšíení a geologickou dležitost jejich vyložiti.

Již více nežli jedno století uplynulo, co mnohotvárné a krásné skoápky tchto

malých zvíátek pozornost pírodoznalc vzbudily, akoliv povaha jejich temnou rouškou

zahalena byla — rouškou, která ješt nyní, i pi mnohonásobném skoumání, v tom ohledu

podniknutém, dostaten odstranna není. Již Bianchi vdl r. 1730, tedy skoro

v tom samém ase, když Peyssonel pravou zvíecí podstatu polyp poznal, že v šesti

unciích písku z Adriatického moe více nežli 6700 takových misek jest obsaženo, kte-

roužto zprávu r. 1739 ve své knize: De Conchis minus notis uveejnil. Hned

potom ukázal Becconi, professor v Bononii, že skoro všechny kopce jižn za tímto

mstem z takových malých skoápek se skládají. Akoliv od této doby mnozí pírodo-

pisci tím pedmtem se obírali a zponenáhla vtší poet podobných zbytk odkryli,

nalézáme pedce hojnjší množství jenom ve velikém díle Soldani-ho: Testaceo-

graphia parva et microscopica, kteréž ve tyech fol. dílech r. 1789 vydal

a 232 tabulemi opatil. Ale on neml jasného náhledu v ten pedmt, aniž se nezmocnil

kritickým duchem látky tak náramn nahromadné.

Von Fichtel a Von Moll pokusili se nejdíve o dkladnjší sestavení, a vy-

dali správnjší vyobrazení jistého potu tchto zvíátek. Od zaátku tohoto století na-

**) Prach, po nmž šlapeme, byl jednou oživen.

*) Všechno vápno pochází ze živého (tvorstva).
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lézáme pak ve všech zoologických a palacontologických spisech Lamarcka, Mont-
forta, Parkinsona, Defrance-a, Deshayes-a a jiných kratší neb delší poje-

(hiiiní, rozmnožené neskrovným potem tvor nových
;
pi tom všem ale byla lato po-

jednání v porovnání s ostatními tídami zvíat jenom nuzná.

Tepn'a od r. 1826 vzbudilo se skoumáním Orbigny-ho a uveejniním výsledk

Jeho vtší úastenství pro tento oddíl, a rozšíilo se dále ; Orbigny byl též první, který

soustavu Foraminifer vystavil, ovšem pouze umleckou, na tvaru skoapin založenou.

Díve nežli o této soustav pojednáme, jest nevyhnuteln zapotebí, podotknouti nco
o ústrojnosti této tídy. Pohíchu nemže se ale v tom ohledu mnoho íci, ponvadž

se skoumání dosavadní skoro výhradn na skoápky obmezilo, povaha zvíete samého

ale málo proskoumána byla. Ovšem se vyskoumání tomuto na odpor staví pekážky

velmi podstatné, spoívající dílem v malých rozmrech tla samého, hlavn ale ve vá-

penné neprhledné skoápce, která drobnohledné skoumání mkkého tla nepipouští.

Vápenná skoápka dá se sice kyselinami odstranili, ale tím utrpuje i útlé sliznaté tlo

tak znamenitou promnu, že se tím poznání útlejšího ústrojí docela zruší.

Foraminifera (dirkonošci), tak pojmenováni od etných direk, jimiž skoápka

nkterých rod jest provrtána, mají ústrojí velmi jednoduché, a vbec mnohem nižší,

nežli zvíátka korál, o nichž jsme pedtím jednali. Vtší díl Foraminifer má drobno-

hledné rozmry, mezi skamenlými vyskytují se ale nkteré znanjší velikosti. Nodo-

saria Zippei, ode mne v útvaru eských kídových slfn ve velikém množství nalezená,

bývá až na 1" dlouhá; vtší díl druh v eské opuce taktéž velmi rozšíených Fron-

dicularií dosahuje velikosti nkolika árek; Nummulity, o nichž pozdji ješt ob-

šírnji promluvíme, objevují se nkdy ve velikosti tvrdého tolaru.

Ješt více nežli jejich velikost mní se podoba jejich. Tlo jejich málokdy jest

jednoduše kulaté nebo elliplické, jako Orbiculina a Oolina; obyejn jest mlími

nebo iilubšími vtaženinanii takka na nkolik lánk rozdleno, z ehož povstává, a na

velmi jednoduciiém základu, podivu! odná rozmanitost tvar. Všechny tyto lánky sou-

visí ale vzájemn a tvoí jediné složené tlo, na jehož povrchu žádný brvnatý povlak

se nepozoruje. Pokud je známe, má ústrojí velmi jednoduché a pedstavuje jemný

blanitý vak rozliné podoby, na povrchu vápennou skoápkou obejmutý, která všechny

obrysy mkkého tla opakuje a jako v dokonalém odlitku pedstavuje. Na hoejším volném

konci posledního lánku vystupují z jednoho nebo z nkolika otvor velmi útlé, stažitelné

nitky, které dle poteby až na šestinásobnou délku celého tla natáhnouti se mohou.

Nitky tyto rozvtvují se dle délky rozmanit a pedstavují stromovité nebo koenité

podoby, naež se jméno Rhizopoda (koenonožci), od Dujardina tmto zvíátkm

udlené, vztahuje. U nkterých druh s dirkovitou miskou slouží nejenom otvory po-

slední komrky, nýbrž všechny dirky ku propouštní takových nitkových svazk. Tylo

nitky jsou, jako tak nazvaná Ambulacra moských ježlt, ústrojí pohybovací, anof se

zvíátko jimi ku všelikým pedmtm upevuje a pak tlo za sebou táhne. Taktéž

slouží bezpochyby svým neustálým pohybováním, jako týkadelní vnec polyp, k zaopa-

tování potravy.

U hoejších lánk tla, kde se vtší otvory v miskách pozorují, zdají se býti

ústa, zdah ale u rod s nkolika otvory taktéž nkolik ústních otvor se nalézá, a v ja-

kém pomru tyto otvory k celému tlu jsou, není dosavad rozhodnuto.

V látce tla nkterých druh pozorovaly se hndožlut zbarvené ástky, jež n-
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kteí skoumalelé za vajcCníky považují ; laktdž bylo prý pozorováno , že Foraminifera

živá mláata rodí, a sice u velikém potu, po slech najednou. Z okolnosti, že se

zkrátka pí-ed porodem jednolníci, v tvaru a velikosti ponkud rozliíní, spojují, uzavírá

Paul Gervais, jenž tento likaz za pojímání má, že zvíátka tato mají rzné pohlaví.

Podohné výsledky podává laké skoumáni WiUiamsona.
Mladí jednolníci maj_í bezproslrednií po svém narození velmi jednoduchou kula-

tou podobu tla , ncchf si podoba vyvinutého zvíátka jest jakákoliv. K první zá-

rodkové komrce pipojují se pozdji dle zvláštních zákon, o nichž se ješt zmíníme,

vždy nové komrky, až zvíe dokonale vyvinuto jest. Jenom nkteré rody, jako n. p.

již podotknuté Orbiculiny a Ooliny, mají po celý život jedinou komrku, které pozdji

jen co do objemu j)ibývá.

Z lciito skrovných údaj o ústrojnosti Foraminifer mžeme snadno souditi, jak

nedokonalá a kusá naše známost v tom ohledu dosaváde jest a že skoro všechno teprv

budoucímu pátrání ponechali se musí. Rozeznání jednotlivých druh a soustavné uspo-

ádání jich zakládá se dle toho pouze na podob misek, jež k polypovým kmenm pi-

rovnati mžeme. U skamenlých druh platí to, jak se samo sebou rozumí, ješt u vlší

míe, a nebude tedy od místa, když zde pro zvláštní dležitost této ásti ješt nco

o skoápce podotknu.

Skoiápka Foraminifer má velmi rozlinou podobu. O jednoduchém , takka

zárodkovém tvaru jejím, jsem již mluvil. Mnohem astji skládá se ale z vtšího nebo

menšího poctu komrek, které se na povrchu hlubšími nebo mlími, užšími nebo šir-

šími vlisky od sebe dlí. U vnit souvisí všechny komrky jedním nebo nkolika pr-

chody, tak že celá soustava komrek tlem jediného zvíátka se vypluje. Komory,

a ledy i oddíly tla jimi obcjmuté, jsou vedle sebe vždy zpsobem velmi pravidelným,

nialbematickým uspoádány, nový to dkaz znamenité pravidelnosti, od níž se píroda

i pi vyvinování nejmenších tvor neodchyluje. Na tomto rozliném uspoádáni komor

založil Orbigny svou dmyslnou soustavu, která dosavad plalnost má, ponvadž jiné

znaky rozdlovai až posud nejsou nalezeny, a pi jednoduchosti a podobnosti ústrojí

sotva laké budoucn nalezeny budou.

U jedné ásti Foraminifer stojí ^^komrky kolmo nad sebou dle smru rovné,

nebo málo zahnuté osy. Jest to oddlení S I ich os I e gi a (jednoadých) Orbigny-ho

s rody: Nodosaria, Denlalina, Vaginulina atd. U jiných ídí se uspoádání komor dle

závilkové áry, pii emž obvody vzájemn se dotýkající bu v jedné ploše leží, nebo,

jako u hlemejžd, do výšky zavinuly jsou. Prvnjší, jejichž skoápka má podobu o-

kovilou, na obou stranách stejnou, nazývá Orbigny Helicostegia nautiloidea.

druhé ale, s miskami vžitými, lichoslrannýnii, nazývá Helicostegia trochoidea-

U jiného oddílu, jako jsou Enallostegia (dvojadé), slojí komrky ve dvou soubžných

adách, pi emž komrky obou ad vzájemn se stídají. Ze spojeni tchto obou

posledních zpsob vychází oddlení Ent omostegia, když totiž ob soubžné ady

v závitku zatoeny jsou. Poslední ád Orbigny-ho obsahuje konen takové misky,

u nichž komrky dle 2, 3, 4 anebo 5 proti sob postavených ploch kolem domyšlené

osy pravideln rozestaveny jsou, pi emž každá komora celou výšku misky zaujímá,

otvory ale stídav na hoejším a dolejším konci stojí.

Mimo tyto hlavní tvary vyskytuje se ješt dosti znaný poet pechodních tvar,

které souasn dva ped tím podotknuté tvary v sob spojují a pechody mezi nimi
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tvoí, anaf totiž jedna miska, v mládí dle jistého zákonu se vytvoující, pozdji dle ji-

ného zákonu ve svém vyvinutí se

ídí*). Tak náleží, abych místo mno- A n f IN <

Lých 'jediný píklad uvedl, S pí-

ro li na ve svém mládí mezi He-

licostegia, v stáí mezi Sticho-

stegia. Že toto rozmanité vytvo-

ení misky není žádným nahodilým

úkazem nebo njakou pírodní

híkou, nýbrž s úsirojností zví-

ete úzce souvisí, vyplývá z toho,

že s rozliným uspoádáním ko-

mor také rozliný sloh skoápky

souvisí, Tak jsou k. p. misky Sli-

chostegií , vtší díl nautilových

Helicostegií skelnaté a prsvilavé,

misky Agathostegií ale hutné,

neprhledné, porcelánovité, u trochoidických Helicostegií mnohými jemnými a hrubšími

otvory provrtány, které pi zponenáhlém zrstu skoápky zmizí a zarostou.

To jest všechno, co dosaváde o ústrojí Foraminifer známo jest. Že pi zná-

mosti tak kusé postavení jejich v pírodopisné soustav dosaváde s jistotou rozhodnulo

není, nemže podivení naše vzbudili. Starší pirodoznalci, a z poátku sám Orbigny,

považovali Foraminifera pro velikou jejich podobnost k nkterým druhm Nautil a Amo-

nit za Cephalopody (hlavonožce), kterýž náhled ale pozdji, když se vysoký

stupe ústrojnosli pi Cephalopodech poznal, v nivec se rozpadl. Ž tohoto mylného

náhledu vyplývá také dívjší málo píslušné jméno této tídy: Polythalamia (mno-

homiskatá). Když ale z tohoto vysokého místa odstranny byly, staveny jsou brzo sem

brzo tam v soustav, a dosaváde nemají pevn uritého místa. Ehrenberg spojil je

s tídou Bryozoa (mechovky), i tyto ale stojí na vyšším stupni ústrojnosli. Není

žádné pochybnosti, že se k nejnižším zvíatm pipoísti musejí, jen že je nkteí, k. p.

Dnjardin, Van der Hoeven, Vogt a jiní, k nálevnikm poítají, jiní ale, jako n. p. Or-

bigny, Agassiz, k polypm pidružují, mezi nimiž jim pak nižšího místa ustanovují (Or-

*) Na devoezu piloženém jsou uejhlaviijší tvary Foraminifer, ovšem

pedstaveny.

Stichostegia: 1. Nodosaria stipata.

2. Nodosaria veuusta.

3. Ueutalina tricbostoma.

' 4. Dentalina seminnda.

5. CristeUaria leuticala.

6. Opercnlina involvens.

7. Rotulina spinimargo.

6. Hosalina complanata.

9. Bolivina dllata.

10. Robertjaa austriaca.

11. Quiuqnelocalina tennis,

znamenitém zvtšení,

Helicostegia nantiloidea

Heli cu ste gia turbinoidea.

Ennalostegia.

Entomostegia.

Agathls tegia.
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bigny-ho Zoophytes globuleux). Toto poslední domnní zdá se býti pravd nejbližší,

ponvadž nálevníci nilídy nevyluují vápennou skoápku, nýbrž kemenitou. Nahé tvory,

které se též k Foraminiferm poíítají, bezpochyby k nim ani nenáležejí, nýbrž jsou

snad praví nálevníci.

Nejvtší díl Foraminifer mže se svobodn pohybovati a jest volný, a však ne-

schází ani mezi dvojchlopnými mkkýši rod, které se k jiným tlesm pipojují a pak

dle povahy své podložky podobu své skoápky mní, jako n. p. Webbina, Placo-

psilina, Planorbulina, Truncatulina.

Všechna žijí v moi. Rody, jež nkteí k sladkovodním zvíatm pipojovali,

rozeznávají se tak podstatn od moských vápenných rod, že se musí velmi pochybo-

vati, zdali vbec k této tíd zvíat náležejí.

Pofiet druh dosaváde známých jest již velmi znamenitý; Orbigny cení poet

živých na 1000, ze skamenlých znám již sám více nežli 1700, a každým dnem ob-

jevují se nové tvary.

Jako všemu ústrojnému živobytí ve smru k tonám rozmanitosti tvarové ubývá,

lak jest i s Foraminifery ; z uvedených 1000 druh náleží asi 375 behm tropického

moe; 350 druh nalézá se v moích mírného pásma, zvlášt u veliké rozmanitosti

v Adriatickém moi; v studeném pásmu jest pouze 75 druh známo. Docela ale nechybí

nikde, i v nejsevernjších šíkách objevily se stopy jejich. Pamtihodné jest rozšíení

nkterých druh a pružné pilnutí jejich ke všem výminkám životním. Tak se k. p,

Polystomella crispa a j. ve všech skoro moích objevují. Jako vodorovné jest

i kolmé rozšíení jejich velmi znamenité; sáhají totiž v moi do hloubek, kde polypové

již žili nemohou, což se ostatn ze skrovného rozmru jejich, velikému tlaku nepod-

léhajícího, vysvtliti dá. Živá Foraminifera vytáhla se z hloubek 90 provazc (sáh).

Nejpamátnjší jest nesmírné množství, v nmž se rozmnožují a pohromad žijí. Již

Bianclii-mu bylo známo, že na nkterých místech moský písek až na tetinu a polovinu

z misek tchto zvíat se skládá. Shledalo se, že uncie (2 loty) písku z beh ostrov

Antillských asi 3,840,000 takových misek obsahuje, zajisté píklad to nesmírného vyvinutí

živoišného, za nímžlo nahromadní ostíc na podmoských skalách, moských tulipán

(Balan) na útesech v oboru pívalu moského utkvlých a co míra moské hladiny po-

užívaných, daleko zstávají. I v písitých slapech, moským vlnobitím utvoených, iní

misky Foraminifer nemalou ást; taktéž se objevují u velikém množství v každém

moském bahn. Onyf tvoí ve spojení s kemenilými nálevníky písité mliny, jimiž

se moské pístavy zponenáhla vyplují, moské zálivy umlují a konen v pevnou

zem promiíují. Bahno labské u Kuxhavu skládá se na % své hmoty z misek Forami-

nifer a kemenilých kruný jiných tvor. Lefevre ukázal pi mení hloubky pí-

stavu v Alexandrii, že pi hloubce 35 st. zanesení tohoto pístavu hlavn od zrsta-

jícího množství Foraminifer pochází.

Obdivujeme-li se již tmto velikolepým úinkm, které takka ped našima oima

tmito drobnohlednými zvíátky se dosahují, ustrneme vru nad úkazy, které se nám

pi skoumání vrstev pozemských , v dívjších dobách vytvoených, objeví. Známost

tchto úkaz, které nám patrn jeví mocnost malého tvorstva a vihled nás o tom

pesvduje, že v pírod není nic nepatrného, jesti vydobyta v nejnovjší dob a byla

pipravena hlavn skoumáním slavného Ehrenberga. Poet Foraminifer , ve vrstvách

dávného vku uložených, jest vru nesmírný. Zvlášt to platí o horninách onch
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útvar, jejichžto vytvoení k nynjší dob více se pibližuje, zvlášt totiž v útvaru kli-

dovém a tetihorniin.

Dosavad jsem skoro žádné jilovité nebo vápnité, z moe usazené vi-slvy v lclito

dvou útvarech nenašel , v nichž bych nebyl veliké množství Foraminifer vypátral,

nebylo-li kamení svou tvrdostí takovému pátrání na odpor. Poet druh skamenlých,

kleré znám, obnáší již 1700, akoliv se moje pátrání dosaváde výhradn na Evropu,

a sice jen na došli málo krajin obmezovalo. Kterak ale vzroste tento poet, proskou-

niají-li se v tom ohledu všechny vrstvy!

Abych jenom jakousi míru k ocenní neslýchaného množství tchto skamenlých

zbytk podal, rlici podrobnjší piklad uvésti. Vrstvy jilovit-vápnité (Tegcl a Litavské

vápno) v souvrství s Vídeským chovají dle Orbigny-ho, ížka a dle mého skoumání více

nežli 330 rozliných druh , více ledy nežli v klerémkoliv moi dosaváde pohromad

žije. Tím však není poet ješt vyerpán, anaf každá nová místnost, ba každá vrstva

neznámé ješt tvary poskytuje. Poet druh pevyšován jest ovšem dalece potem jc-

dnotník, a nkteré druhy, jako n. p. Ampliistegina Haueri, Polystomella crispa a t. d.

jsou v milionech nahromadny. A však i v útvarech velmi starých objevují se podobné

píklady. Tak jsou n. p. v uhelní vápence Syskajské u eky Dviny v Ruších, jakož i je-

dnotlivé vrstvy toho samého stáí v severní Americe na behách eky Ohio miskami

druhu Fusulina cilindnca docela vyplnny, ba místy z nho výhradn složeny. To samé

vyskytuje se dle svdectví Bailcy-ho v uhelných vápencích na bezích jezera Madisonu

ve Visconsinu (v severní Americe). Všechny lyto uvedené píklady vztahují se ale je-

nom na vtší Foraminifera, pouhým okem ješt viditelná, akoliv nkdy jenom co pí-

skové zrno veliká. Jcit více pi-ekvapujíci výsledky obdržíme ale, obrátímo-li svj zetel

na tvary drobnohledné, aspo 200násobné zvtšení požadující. V ohledu na lyto tvary

objeví se ncvývratn, že mnohé horniny skoro výhradn nahromadním takových drob-

nohledných zvíátek povstaly. Uvedu též zdg jeden píklad. Kída, které ku psaní uží-

váme, skládá se mimo lálku bcztvarnou, drobnozrnou, více než z polo\iky ze samých,

dílem dobe zachovaných, dílem roztluených misek velmi útlého a hezkého ústroji.

Pouhému okU' jsou tylo misky neviditelné, ale pod drobnohledem poznají se co tvary

zrodu Rotalina, Rusalina a Te.xluhiria. Prmr jejich obnáší '/i:4~'/iS8 árky, a obyejn

jsou v tak nesmírném množství nahromadny, žo se jich v jediném krychlovém palci

kídy více nežli milion, a tedy v. 1 libe více nežli 10 milion nalézá. 1 nejjemnji vy-

pláknutá kída obsahuje množství lakových skoápek, ba i na každém píjpírovém alounu,

na každém hlazeném lístku, kídovým tstem potaženém , objeví se pi jistém zvtšení

celý mosaik nejkrásnjších misek, akoliv pi pohledu na hladkou lesklou plochu papíru

ani tušení o tom nemáme

!

Kdybychom nyní takový výpoet skoapin v jediném kuse kídy, jehož ku psaní

užíváme, penesli na mohutné vrstvy bílých kídových skal ostrova Rujany CRúgen), po-

beží dánského, anglického, scvero-francouzského atd , kdežto tyto skály na tisíce ste-

víc mocné jsou, jaký bychom ohromný, ba nepochopitelný poet obdrželi

!

Tím ale není ješt celý obsah pravkého tohoto drobnohledného živoišstva vy-

erpán. Nejenom bílá kída skládá se z veliké ástí z misek Foraminifer, nýbrž i mnohé

jiné, vápnité a jilovité vrstvy kídového útvaru, jakož i etné vrstvy rozsáhlých Icti-

horných usazenin chovají v sob veliké množství tchto tvar. Jednotlivé vrstvy coce-

nových (nejstarších) telihorných útvar, zvlášl hrubý vápenec Paížského souvrství'
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obsahuje tak veliké množství Foraminifer, zvlášt z rod Biloculiiia, Triloculina a Quin-

queloculina, že skoro celá hmota jeho, vyjmouc tmel více mén sporý, z nich se skládá.

V krychlovém palci tohoto kamene poítá se jich asi 50.000, tedy v krychlovém metru

skoro 3000 milionfl, tedy tikrát více nežli obyvatelstvo celé zem obnáší. Bez pehá-

nní mže se tedy tvrditi, že celá Paíž z misek Foraminifer jest vystavna.

Pipojím zde ku konci ješt králky pehled nkolika jiných okolností, které

k zdokonalení tohoto pehledu památných drobnohledných zvíat sloužiti mohou.

Mezi elnými Foraminifery vyskytuje se jeden rod, v nynjším tvorstvu docela

vyhynulý, kterýž v dívjších asech, ba již v klassických dobách, svou podobou a hoj-

ností pozornost na sebe obracel. Již zcmpisci Slrabonovi byly nápadné skamenlé

zbytky nyní tak nazvaných Num ni ulitu, kteréž se v stavivu egyptských pyramid u ve-

likém množství vyskytovaly a jež Slrabo za skamenlé oky, z potravy dlník vytrou-

šené, považoval. Numniulity uchylují se dle svého ústrojí a dle své velikosti, která ne-

zídka 1
'/,. palce pesahuje, od ostatních Foraminifer a poítají se tedy od nkterých

skouniatel k jiné tíd zvíat; považuji se totiž za vnitní kosti Vellel a Porpit, k Aka-

lefflm náležejícím. Akoliv tento náhled podstatného dvodu nemá, nevíme pedce nic

jistého o pravé povaze tchto tvor, o nichž zde jednati ani místa ani ouelu není.

Chci jenom zkrátka podotknouti o nesmírném množství tchto skamenlin a o ná-

ramném rozšíeni jejich ve tech dílech svta. Dle novjších zkušeností jsou pravé

Nummulity obmezeny skoro výhradn na jedno pásmo nejstaršího tetihorního útvaru,

které bud vápnitou bud písitou povahu má a jméno num mulitových vrstev nese.

V tchto vrstvách jsou nahromadny po milionech a leží asto tak zhusta, že celé mo-

hutné skály, vyjmouc látku je spojující, z nich výhradn se skládají. Toto nesmírné

množství vzroste ale k potm lidským rozumem nevyerpatelným, povážíme- li, že

nummulitové vrstvy náležejí k nejrozšíenjším na zemi. Od západního konce hor

Pyrenejských celými Alpami a Apenninami, severní Afrikou od Marokka až do Egypta,

malou Asií a Persii pes Bagdad až k behm Indu, do Kabulu, Afghánistánu a Assamu,

tedy pes 25 stup šíky a skoro 100 stup délky táhnou se tyto nummulitové vrstvy

co široké pásmo, objevujíce všude ty samé horniny, všude ty samé skamenliny v ne-

smírném množství. Na severním oupadu Karpat, jakož na nejjižnjším konci v Kui,

v západním Španlsku, v Marokku, ve východ na bezích Bramapulry, všude nalézáme

ten samý druh Numniulit v milionech, zajisté nejvtší to píklad o rozšíení jednoho

útvaru a jednoho a téhož živoišního tvaru. Vda nemže jiný stejný piklad tomuto

po bok postavili.

Tím jsem tedy, jak se domnívám, dostaten ukázal i s ohledem na Foramini-

fera nynjšího a dávného tvorstva, že práv nejmenší, pouhým okem sotva viditelné

ústrojenstvo daleko pevyšuje vyšší Ivory, nejenom co do potu jediiolníli, nýbrž i co

do rozšíení , že svým nesmírným rozmnožováním znamenit nahrazuje malý rozmr

jednotlivc, a že konen pedležitý význam zemzpytní má a velmi podstatný vliv na

vytvoení se vrstev pozemských a na promnu povrchu zem naší.
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O z r s t u bylin.
Od Julia Saxa.

IV. O li sej nic í ch.

Jako se všude, kde ústrojné látky hniji, plisn a liouby vyvinouti mohou, a kde

neustálá vlhkost panuje, asy své sidlo vyvoli: tak také každý suchý pedmét, na njž

po delší as povtí ouinkuje, potahuje se zvláštními rostlinami, které jméno lišej-

ník (Lichenes) nesou.

Již na procházce topolovým stromoadím spatíme na všech kmenech žluté po-

vlaky, podobné, ale jinak zbarvené kory nalezneme na starých plotech a zdech. Též

skály v horách a údolích potahují se množstvím pestrých skvrn, které to samé ústroji

mají, jako žluté povlaky na kmenech strom; a vystoupíme-li na vysokých horách nad

nejvyšší kraj stromového zrstu, ba i nad to pásmo, kde ani nízké horské býlí se ne-

daí, uzíme i tam ješt lišejníky a mechy, pokrývající v onch chladných výšinách útesy

skalní. Taktéž nám dosvdují cestovatelé, že jak blíže severních toen na Špicberkách

a Nové zemi (Novaja Zemlja), taktéž na ostrovech u jižních toen, kde stromy více nerostou

a skrovný poet kvetoucích rostlin se vyskytuje, pusté skály tamjší pestrými povlaky

lišejník a rozlinými mechy ze zdobí. Ovšem jsou tylo druhy jenom nízké a neou-

hledné v porovnání s onmi, které v lesích se objevují, kdežto hezí a dokonalejší

druhy hledati musíme. Šedivé, visuté vlášení a k vousm podobné útržky, které na

vtvích dub, na odemrelé koe sosen visi, jsou lesníkm dobe známy a považují se

asto za škodlivé cizopasníky. Od lidí v rostlinopisu nacviených pokládají se tyto

rostliny za zpsob mechu, ale již pi všeobecném porovnání s nimi mech pesvdí se

každý, jak dalece od sebe rozdílný jsou.

Neberouce ani ohledu na to, že mechy mnohem složenjší ústrojí mají a na

mnohem vyšším stupni vnitního vyvinutí stojí, dají se již tím snadno od lišejník

rozeznati, že mají obyejn útlé, krásn zelené listy, které lišejníkm vždy chybí. Pravé

mechy podobají se k mahnkým stromkm , mají pe, vtve a listy, lišejníky ale ne-

mají tchto ástí, nýbrž skládají se veskrz z jednostejné látky, která, jsouc suchá,

vehkou kehkost má a snadno na prášek rozdrobiti se dá, po dešti ale kožnatou po-

vahu pijímá. Pi lom nejsou také skoro nikdy tak zelen zbarveny jako mechy,

nýbrž mají nanejvýše olivovou barvu, obyejn ale zahndlou, zažloutlou, šedivou nebo

bílou. Každý z nás upamaluje se zajisté, že lakové rostliny již vidl, a mnohý snad

nevdl, že jsou práv tyto lišejníky prvním rostlinstvem na neplodném kamení, že

pipravují pdu bujnjšímu býlí. Nebot na místech, kde žádná jiná rostlina koínky

zapouštli nemže, uhošfují se lišejníky, odemrelé tkanivo jejich míchá se s prachem

a tvoí prsf, ve které se pak malé mechy ujmouti mohou; po menších meších ná-

sledují vtší, potahujíce kameny hustým zeleným polštáem, a konen po letech,

snad i po stoletích klíí se semeno trávy, pestré kvtiny v této podložce, která ne-

ustále se nahromaduje, až i konen malé stromky nésti mže. Tím zpsobem pi-

pravuje se pda pro bujnjší a vtší rostlinstvo ; nepatrné lišejníky zprostedkovaly

tuto promnu holé skály. Jednoduché ústrojí lišejník jest také píinou, že na všech

možných místech obývati mohou, jsou-li jenom nkdy deštm ovlažovány; nízká te-

plota a svobodný pístup povtí dostauje k jejich živobytí. Nemajíce žádnýxh pra-

vých koen, jako vyšší rostliny, nepotebují také mkké pdy, a mohouce docela
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bez odemení vyschnouti, vzdorují také každé povtrnosti. Ale to vše neuinilo by

je ješt scliopné, na suchých kamenech a korách se usazovali, kdyby svým zvláštním

vyvinutím k tomu se nehodily. Buíiky semenní tchto lišejník jsou totiž tak malé,

že do nejmenších skulin skal vniknouti mohou; mimo to nevyvinuje se z tchto

semen hned bezprostedn dokonalý lišejník, nýbrž zpoátku množství malých bunk,

které jako Protococcus již naped popsaný jenom malé stélky (Lager) tvoí, z nichž

se pozdji teprv lišejník se svými plody vyvine.

Pedeslav toto k všeobecnému srozumní obrátím nyní pozornost k zvláštním

píkladm, na nichž podrobnji ústroj tchto rostlin vyložím.

Cladonia pyxidata.

Lišejník tento jest malá útlá ro.^tlina, jak myslím, více nežli ostatní z této tídy

známá. Presl uvádí ji pod jménem dutoljlavka poháratá. Obyejné pinášejí cesto-

vatelé ze svých výlet do Krkonošských hor malé krabiky naplnné jistými lišejníky

(Cladonia coccifera), které se svými ervenými plody vyznamenávají a cizím, jakožto

památka na hory, od tamjšísh obyvatel prodávány bývají. Jiný lišejník, k tomuto

docela podobný, roste ale také ve všech lesích mezi mechem na paezích starých

strom. Obyejn stojí veliké množství tchto rostlin hust pohromad a nžnou svou

podobou obracuje na sebe pozornost. Každá jednotlivá rostlinka dosahuje velikosti

asi jednoho palce a podobá se k vytáhlé sklenici na šampaské víno. Fig. 1. Barva

tcho rostlin jest blavá s odstínem do zelena, a celá rostlina jako jemnou moukou

poprášena. Tyto pohárky nejsou ale ješt celá rostlina, nýbrž jenom sloupek, na

jehož kraji se pozdji hnédoervené plody vyvinouti mají , kdežto pravá rostlina v po-

dob malých, blav zelených list k zemi pitisknuta jest. Vytáhne-li se jeden pohárek

pozorn ven , zstane zelenavá rosthnka u dolejšího konce jeho viseti. Fig. 1. b.

Proízneme-li nyní celý pohárek s lístkem dole upevnným na délku, shledáme, že celý

pohárek jest dutý a vlastn nic jiného, nežh jednoduché prodloužení dolejšího zelena-

vého lístku; bližší náhled v souvislost tchto ástí mžeme si ale jenom znanjším

zvtšením takového prezu zjednati. Fig. 2. pedstavuje takový prez, yljest trubkovitý

sloupek pohárku (Fig. 1. a), CC jest listnatá rozšíenina pi zemi rozložená (srovnej

Fig. 1. b), zrovna pod pohárkem A jde svazek vláken B dol a pedstavuje jistý zp-

sob koínk. Již pouhým pohlednutím na tento výkres (Fig. 2.) poznáme , že rostlina

z dvou rozliných ástek se skládá. Hlavní hmota její jest totiž z dutých prhledných

vláken složena, které se dle všech smr proplétají a na dolejším konci vynikají, aby

se rostlina jimi upevniti mohla. Více nahoe pozoruje se vrstva zelených kulatých bu-

nk, mezi spletená vlákna uložená; podobné buky pokrývají též celý povrch, jenom že

jsou v prhledných mchýcích uzaveny. Kdo ob poslední pojednání o houbách a a-

sách etl, najde znamenitou podobnost tchto bunk k bukám Protococca (Tab. 13.),

kdežto spletená vlákna zase na ústrojnost hub upomínají (Tab. 10).

U jiných druh jest podobnost lišejníkových vláken ke tkanivu hub ješt ná-

padnjší. A však látka, z níž se hšejníková vlákna skládají, rozeznává se dosti znan od

látky hub, a zdá se býti se škrobem blízce píbuzná.

Dle toho mají tedy lišejníky velikou podobnost jak k asám tak i k houbám,

kterýžto pomr již asto tím se naznail, že se lišejníky považovaly za asy, které na

povtí rostou. A v pravd jest to více nežli dvtipné porovnání, nebot také vyvi-

22
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nulí lišejník dosvduje pravdivost toho. Skoumáme-li totiž zem, na kteréž Cladonia

roste, najdeme podkladek, složený z bunk k asám podobných, a docela podobné buky

nalézají se též na povrchu lišejníka (Fig-. 2. e) v podob jemné mouky. Bezpochyby

pocházejí buky v zemi od tch na povrchu roztroušených; mezi nimi táhnou se lišej-

níková vlákna, která práv z tchto bunk povstávají a svým vzrstem v hustou plsf se

spojují, z niž se pozdji listnatá ást Cladonie vyvine. Dosáhne-li tato ást jistou veli-

kost, pone v prostedku jejím bujnjší vzrst vláken, též se objeví pimené rozmno-

žení kulatých bunk, až z toho konen popsaný pohárek povstane. Koneky lišejníko-

vých vláken, které až na povrch dosahují, nabobí a obdrží zelený obsah; konené se

tyto koneky od vláken odlouí a pedstavují pak zelené kulaté buky, kteréž se dále

samostatn dlí a rozšiují a onu mouku na povrchu pohárku tvoí (Fig. 2. e). Vyvi-

nutí této mouky jest ve Fig-. 3. v nkolika stupních pedstaveno. Zelené buky na po-

vrchu nemají s lišejníkem žádné souvislosti, odpadnou tedy snadno, nebo vítr a déšf je

odnese na jiná místa, kdežto se rozmnožují, vlákna vytvoí a ledy docela jako semena

se chovají.

Tyto zvláštní buky, jimiž se rozmnožování u lišejník všeobecn dje, mají

jméno plodních bunk (Brutzellen). Buky tyto vytvoují se ale takka jenom mimo-

chodem, neb mimo n vytvoují se na lišejnících také skutená semena, a sice u Cla-

donie na hoejším kraji pohárku. Vyvinutí pravých semenních bunk dá se zde ale je-

nom s obtíží vyskoumati, a jenom u nkterých druh jest blíže vypátráno. Dva z nej-

dkladnjších rostlinopisc, Schleiden a Schacht, poznali toto vyvinutí semenních bunk

u jiného lišejníku, jejž jsem ve Fig. 4. vyobrazil. Lišejník tento má jméno Borrera

ciliaris a vyskytuje se asto na ke starých strom, kdežto malé chvosty

a rozvtveniny tvoí. Co ve Fig. 4. písmenem a poznamenáno jest, souhlasí s ástí

6 ve Fig. 1., kterážto ást zde mnohem vtšího vyvinutí dosahuje, nežli u Cla-

donie. Také chybí zde pohárkovité sloupky, a místo nich objevují se malé talíky

(Fig. 4. 6. c. e. d.) , kteréž jsem na obrazci v rozliném slupni vyvinutí pedstavil.

Fig. 5. pedstavuje prez , kterýž jde skrze dva nezralé plodonosné talíky (a b).

Kde totiž plodonosný talíek povstati má, vytvoí se u prosted v tkanivu kulatý houf

oukrouhlých bunk (Fig. 5. a), kolem do kola vláknitou pochvou obejmutý. Okrouhlé

buky prodlužují se paprskovit od pochvy do vnitku, a pibližují se poád více k po-

vrchu, až jej konen prorazí (Fig. 5. 6). Pak se postaví paprskovit uspoádané buky
kolmo na talíek (jak na Fig. 6 ve zvtšení se pedstavuje), a od vnitku rostou klínu-

vité vaky mezi tyto kolnj^ buky. Fig. 7. pedstavuje nkolik kolmých bunk a, které

ze spletených vláken povstávají. Z tchto vláken vyrostou také semenní vaky, z nichžto

jeden neplodný jest pedstaven a druhý (6 6) seménky naplnn. Tato poslední jsou

zpoátku jenom jednoduché mchýky (crf), pozdji se rozdlí pínou stnou a ped-

stavují dvojitá semena. Když semena uzrají, obdrží každý semenní vak nahoe otvor, jimiž

pak semena ven vystupují.

Docela podobn, jako u tohoto lišejníku, vyvinují se semena též u havnatky

(Peltigera), ve Fig. 9. pedstavené. Tento lišejník roste v lesích a na kovinatých

hrázích, a dosahuje v této tíd nejznanjší velikosti. Od stedu rozšiují se vtve

jako vjí na všechny strany, tak že celek nezídka jeden stevíc v prmru obdržuje

a jalio kus asnaté kže staré paezy nebo mechové drny potahuje. Na zevnitním

kraji obdržují konce plochých vtev ervené nabubeniny (Fig. 9. a a o) a v tch jsou
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scineiiiu vaky olisaženy. Vbec jest zpsob, jakým se u lišejník semena tvoi, vše-

obecn takový, jak se ve Fig. 6. a 7. pedstavil, a vyskytuje se jak u druh s tence

rozdélenými vtvemi, visících na stromech co dlouhé šedivé vousy, k. p. Usnea ílorida

(Fig. 8.), tak i u takových, které peslrými povlaky kameny a kmeny potahují. Z tchto

posledních jest ve Fig. 10. jeden druh (Lecidea fusca) pedstaven. V obou nalézají

se semenní vaky v laliovitých rozšíeninách (a), vyvinutých na bunném tkanivu.

Všechny zde popsané druhy ukazují tak dokonalou souhlasnost ve svém vnitním

ústrojí, že se nezdá býti potebné, podrobnji je popisovati. Vždy jsou to ty samé dv
íásti, z nichž se látka lišejník skládá, totiž prhledná vlákna a zelenavé buiiky, vždy

jsou tyto také tím samým zpsobem uspoádány, jako u Cladonie, totiž s obou stran

prhlednými vlákny obejmuty. Lišejník skládá se dle toho vždy z tí vrstev, totiž do-

lejší a hoejší vláknité a stední bunné vrstvy (Gonidium). U takových lišejníkí, které

na zemi rozloženy nejsou, nýbrž jako Usnea vtevnaté chvosty tvoí, zmní se sice

ponkud tato trojitá vrstevnatost, a co u kornatých druh dolejší vrstvu tvoí, to se

nalézá u tchto u prosted v podob stední válcového jádra, které se zelenou vrstvou

bunného Gonidia, a toto zase vláknitou vrstvou jako korou potáhne. Velmi pirozený

pechod od jednoho zpsobu ke druhému pedstavuje práv Cladonia py.xidata ve Fig. 2.

ve zvtšení vyobrazena. V dolejší listnaté ásti leží ti podotknuté vrstvy nad sebou,

v pohárkových stnách ale kolem sebe, anaf dolejší vrstva do vnitku pohárku vystupuje.

Plodní buiiky, jimiž se Cladonia nkdy celá jako tvrtou vrstvou potahuje, nalé-

zají se také u jiných hšejník, ale obyejn ne tak hojn, objevujíce se jenom v jedno-

tlivých hromádkách na povrchu lišejníku, z ehož se zvláštní podoba povrchu jejich tvoí.

Také plody jsou u všech druh dle toho samého zpsobu zi'ízeny, jak se u li-

šejníka Borrera ciliaris (Fig. 4— 7j popsalo.

Již díve jsem se zmínil o podobnosti, jakou lišejníky mají k houbám, poukázav

na lišejníková vlákna, která nápadn na vlákna hub upomínají. Ješt nápadnjší podob-

nost objevuje se u plod obou tchto tíd. Ony houby totiž, které jako smrž (Morchella)

svá semena ne pod kží, nýbrž na asnalém povrchu jejím vytvoují, a mimo to mnohé

podzemní houby k homolikám podobné, vyvinují svá semena zrovna v takových kyjovi-

tých vacích jako lišejníci, o emž se pi porovnání Fig. 17. na tab. X. snadno pe-

svdíme. Vbec pedstavují houby , asy a lišejníky ti tídy rostlin, které v celém

svém ústrojí mnohonásobn se dotýkají, tak že by se skoro íci mohlo, jakoby píroda

tu látku, kterou z ásti v houbách a z ásti v asách zpracovala, v lišejnících najednou

byla upotebila. Zajímavý úsudek tento dá se také z jiné strany pronésti, vezmeme-li

ohled na vyvinuti tchto nízkých rostlin. Nebot, jak nahoe ukázáno, vyvinuje je jak

ze scmcnních bunk, tak i z plodních zrnek nejdíve veliké množství okrouhlých bunk,

které nápadn upomínají na zrnitý Protococcus (Tab. XII. Fig. 1.), a ponvadž se tyto

tvary jenom ouinkem dostatené vláhy vyvinouti mohou, jest souhlasnost jejich s onini

jednoduchými asami ješt vtší, a mohlo by se íci, že se ze semena lišejníkového

nejdíve asy vytvoují. Pozdji obdrží ale tyto zelené buky przrané, nitkovité vý-

rstky, které se znamenit prodlužují a rozvtvují, v hustou plsf promují a tak v li-

šejník se vyvinou. Tato vlákna tvoí tedy houbovitou ást lišejníku, a tak se mi zdá

býti potvrzeno to mínní, že lišejníci souasn v sob obsahují vnitní ástj gs i hub.

Ale pi vší této vnitní souhlasnosti s asami a houbami uchyluje se zevnitpí podoba

jejich daleko od tchto rostlin. Kdežto vtší houby (o plísních nemže zde býti ei,
22*
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ponvadž se z jednoduchých vláken skládají) hmotná tla mají a tím ode všech ostat-

ních rosllin se rozeznávají, rozšiují se lišejníky lislnat nebo rozdlují se do nejjemnj-

ších vtviek, pi emž znamenitou rozmanitost podob objevují, nápodobujíce jednou

listy, podruhé malé bezlislé stromky. K nkterým moským asám se ovšem ve své

podob pibližují, akoliv svým plodem znan se od nich liší. V em leží tedy píina,

že se lišejníci i pi své vnitní souhlasnosti s houbami a asami pedce od tchto tak

znamenit liší? Myslím jenom v živlu, v nmž se tyto rostliny vyvinují. Nebot jedny

vyvinují se pod zemí, totiž houby; jiné ve vod, totiž asy; na povtí pak lišejníky,

které jenom na povrchu jiných pedmt sídlí a tedy v skutku po celé své vyvinování

ouinkiim vzduchu podléhají. Jenom v této rozlinosti živlu spoívá také rozlinost ze-

vnitní podoby. Jednak nedá se jiná píina ani mysliti, jednak i obdoba vede k tomu

samému úsudku. Všechny pod zemí rostoucí díly rostlinné mají pohled tuný a hmotný,

jako n. p. pahýly rostlin; též jim chybí listy, akoliv nkdy listnaté ústroje mají; také

nemají zelené barvy, jak na zematech a jiných hlízách pozorujeme. Jakou rozmanitost

tvar objevují nám ale ásti rostlin, nad povrchem zem v povtí rozložené, a to vše

jest pouze následkem rozliného dlení, které se v rostlin na povtí dje. Totéž mže
se nyní na lišejníky obrátiti, jejichž jemné vtviky též z volné prostory, v níž se vy-

vinují, odvozovati mohou.

V dívjších láncích snažil jsem se ukázati, že tídy hub všeobecn vyznaují

se zvláštním znakem, totiž lánkovitým vláknem , které tvoí podstatu každé jednotlivé

houby. Taktéž jsme vidli, že u as to samé podstatné složivo se objevuje, a ne mén
u lišejník. To vše uváživše mžeme ti nejnižší a nejjednodušší tídy rostlin : houby,

asy a lišejníky, jakožto ti zaátky celého rostlinstva považovali, u nichžto složivo

skoro to samé jest.

Toto složivo mže se bu samostatn v celé rostlinky vyvinouti
, jako u plísn

a u rasových jednobunných rostlin (Protococcus) ; nebo spojí se u vtším množství

k vytvoení houby a dokonalejší asy; anebo houbové vlákno spojí se s rasovými buíi-

kami a vytvoí lišejník.

Všechny tyto ti kombinace nejsou nahodilé, nýbrž ídí se dle svého okolí, dle

živlu, v nmž se nalézají; houby dle zem a tmy, asy dle vody, lišejníky dle povtí.

Nemže se tvrditi, že jedna z trojí této tídy jest dokonalejší nežli druhá;

nebof jak houby a asy, tak poínají i lišejníky s nejjednoduššími tvary. Jednoduchá

buka kvasní plísn není jednodušší a nižší, nežli zelená buka asy, nebo nežli plodní

zrno lišejnika ; kloboukové houby jsou ve svém zpsobu tak dokonale vyvinuty jako

vousaté lišejníky, a moské chaluhy nejsou pi vší své velikosti a nádherné barvitosti

o nic dokonalejší, nežli ob tyto rostliny.

Tyto ti tídy, o nichž zde jednáme, tvoí tedy souvislý celek, v némžto se

rostlinstvo ve svých nejjednodušších tvarech- objevuje ; jest to poátek rostlinného ži-

vota, ale poátek trojnásobný, zemní, vodní a vzdušní.

Však nejenom s ohledem na tvary a vyvinutí jsou tyto ti tídy pravým poátkem

rostlinstva, nýbrž také dle asu, v nmž se na zemi objevily.

Jeslí vbec známo, že se ve vrstvách zem nesíslné skamenliny a otisky na-

lézají. V dolech, kde horník podzemské poklady dobývá, nalézá více nebo mén do-

konalé stopy zahynulého rostlinstva a živoišstva. Obyejn porouchané a špatn zacho-

vané, má je obecný lovk za úkazy zajímavé a chová je nkdy jako pamtihodné
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zvláštnosti; ale skoumaleli pírody jsou to písmeny, z nichž se djepis dávného svta

skládá; po tisíciletích na den opt vynesené odkrývají jímavé mysli jeho podobu a po-

vahu pravkého tvorstva, které zponenáhla pi rozlifiných panujících pomrech na zem-

ském povrchu obývalo. V nejhoejších vrstvách zem spoívají zbytky zvíat a rostlin,

k dnešním podobných a dílem k nejdokonalejším tvorm náležejících, n. p. k ssavcm
a rozliným dvojdložným stromim (javorm, kaštanm, vavínm atd.). ím hloubji

do lna zem vnikáme , lim starší jest kamení a tím podivnjší jsou zbytky dávného

tvorstva, zvíata i rostliny uchylují se vždy více od tvar dnešních. Zajímavjší ješt

nežli tento úkaz jest to, že s pibývajícím stáím vrstev také zastupitel vyšších tíd

ubj vá a zbytky nižších tíd vždy více se nahromaují ; v nejstarších vrstvách nalézají

se jenom skamenlé zbytky moských polyp a korejš
,

jisté na nízkém stupni stojící

ryby a nkteré jiné zbytky, které vesms k nižším zvíatm se poítají. Též pravké
rostlinstvo, hlavn v útvaru kamenouhelném zastoupené, objevuje pouze bezkvté (tajno-

snubné) rody, upomínající na nynjší plavun, peslice, kapradiny, akoli velikost tvar

jest mnohem znamenitjší, nežli pi dnešních. Sestoupíme-li ješt níže, do vrstev útvaru

pechodního (n. p. u nás v Cechách do silurského), ztratí se i tyto tvary a skoumatel

nalezne jenom porznu nezetelné stopy moských chaluh (Fukoid), jediných to rostlin

pramoe. Chaluhy objevily se tedy nejdíve na zemi, když ješt moe ji krylo; v bahn
moském se nahromaíovaly, když ješt nebylo žádného stromu, žádné zeliny a pestrého

kvtu, žádného ptáka, žádné ještrky; zárove s polypy a lasturami vyvinovaly se v p-
vodních moských hlubinách. Co na prvních suchých úskalích, z moe vzniklých, se

vytvoilo, není známo; nebof ani houby ani lišejníky nemohly se pro útlost svého slo-

živa zachovali (akoliv se stopy lišejník z jistých vrstev uvádjí) ; ale snadno se

mžeme dle obdoby s dnešními pomry domysliti, že tyto poátky jiné býti nemohly,

nežli jaké dnes na oživující se skále spatujeme. Rostlinstvo, jaké nyní na zemi žije,

jest výsledkem tvoivé síly po tisíciletí ouinkující. Dávno musily nižší tvary se vy-

vinouti a zahynouti, aby dnešní rostlinstvo vzrsti mohlo. Jako každý národ, ba každý

lovk výsledkem svých vlastních djin jest , tak jest i každá tída rostlin , každý

slrom výsledkem tisíciletého vyvinování. Jaké vky musily uplynouti, jaké pechodní

tvary musily se objevili , nežli z toho všeho povstala ta Kvtena , v níž se dnes

mysl a oko naše kochá!

Než opusme tyto zemzpytné odchylky a vrame se opt k svým lišejníkm,

na nichž ješt všelicos pamtihodného nalezneme.

Ponvadž lišejníky na suchých místech rostou, musejí potebnou vláhu z povtí

erpali. Y horkých letech pihazuje se ale asto, že toto zídlo vláhy vyschne, lišej-

ník pak zvadne a stane se kehkým a drobivým. Mohli bychom pak mysliti, že jest

jako jiná rostlina usmrcen, ale tomu není tak. Prvním deštm oživne opt umdlená

rostlina, tkanivo její nabubí, obdrží sliznalou povahu a rostlina opt žije a roste.

Kdežto uschlý lišejník obyejn šedivou nebo zahndlou barvu má, objevuje pi vlhkém

poasí barvu zelenavou nebo žlut zelenou. Tato promna dá se jednoduše ze složení

tkaniva vysvtliti. Víme již z pedešlého, že vrstva zelených, kulatých bunk na ze-

vnitku pokryta jest vrstvou vláken; vyschne-li lišejník, stane se tato zevnitní vrstva

neprhlednou a obdrží mdlou barvu; zmkne-li ale následkem dešt, stane se sliznatou,

prhlednou, a zelené buky dolejší vrstvy dají pak celému povrchu barvu.

Vtší díl hšejník potahuje kry strom hustým povlakem, a proto je považují
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asto za škodlivé cizopasníky. Ale lo jest omyl; kra, na které lišejníci rostou, jest

sama již odomeló ást strom, anaf na povrchu vždy vysýchá a odumírá , uvnit ale

vždy znovu se tvoi. Lišejníci nemohou tedy stromu samému škoditi. Na erstvých

zelených vtvikách strom nepozoruje se nikdy žádný lišejník, tím mén na listech
;

spatíme-Ii na nich cizopásné rostliny, nejsou to lišejníky, nýbrž houby.

Spatíme-li tedy v lesích staré stromy, ale pokryté vousatými lišejníky a mechem,

nezahynuly tylo stromy následkem zmáhání se tchto rostlin, nýbrž ujímání se jejich

jest práv pirozeným následkem úmrtí stromu. —
Udal jsem již díve místa, na kterýchž lišejníky nejradji sídlí, totiž suché ska-

liny a odemelé kry strom, a že práv tato stanoviska k význaným vlastnostem li-

šejník náležejí. Ale s udáním stanovišt, je-li suché nebo vlhké, tvrdé nebo mkké,

ncustanovuje se ješt všeobecný pomr bytu jisté rostliny. Také rostliny mají, tak jako

zvíata, svou vlast. Lev obývá jenom v horkém pásmu, bílý medvd jenom v ledovém

;

taktéž jest známo, že palmy jenom v jižních krajinách se daí, sosny v severních.

Teplo a nkteré jiné dosaváde nevyskoumané pomry jsou toho píinou, že se rozliné

rostliny po zemi jenom v uritých krajinách objevjjí, podobné v tom lidskému pokolení,

které svými rozlinými plemeny též rozliné krajiny zem obývá. Jako o vyšších, platí

to samé také o nižších rostlinách.

Vidli jsme, že asy našich potok v moi daiti se nemohou, ponvadž jim k tomu

ústrojnost chybí. Lišejníky rostou ale v povtí, a u tch má tedy rozlinost povtí,

prmrný stupe teploty jeho nejvtšího vlivu na jejich rozšíení po zemi. V té samé

zemi roste pak každý druh jenom na jisté pd a na jistém stanovisku. Lišejníky na

stromech mají jiný pohled, než lišejníky na kamenech rostoucí, a oba zpsoby rozezná-

vají še zase od tch, které na zemi rostou. Ale každá ele rostlin objevuje se pedce

v urité krajin, kde se nejlépe daí, akoliv se porznu též jinde vyskytuje. Tak jest

pravá vlast lišejník ve vtších zempisných šíkách, vbec v studenjším pásmu, a dle

toho as nejbujnjšího jejich zrstu v zim a z jara. U nás rostou lišejníky hlavn

v lesích, ponvadž chladnost jejich dlouho vláhu zadržuje, kdežto na holém kamení

brzy vysychají. V plnoních zemích potahují asto veliké prostory, a nkteré z tam-

njších tvar jsou pro svou hojnost a užitenost i u nás známy, k. p. lišejník islandský (Ce-

traria islandica), lišejník sobí (Cladonia rangiferina). V tchto zemích nalézá se vbec

málo jiných rostlin, a když se rozsáhlým badáním rozdlení rostlin po zemi poznalo

a dle toho rostlinstvo na jednotlivé íše rozdlilo, naztáno jest severní pásmo tonové

íší lišejník a mech, ponvadž tyto poslední obyejní jsou prvodci lišejník. Ale

tato rozsáhlá íše má ješt znamenité provincie v mírném a studeném pásmu, jmenovit

na vysokých horách, které se dle prmrné teploty k onm severním krajinám nejvíce

podobají. Když Humboldt na horu Chimborazzo vystoupil
,

pozoroval na nejvyšších

místech, kde všechno ostatní rostlinstvo již zmizelo, pouze lišejníky co poslední zastu-

pitele íše rostlinné, a sice kornatý lišejník, podobný k tomu, jejž jsme ve Fig. 10. vy-

obrazili. Jakož pak tyto kornaté lišejníky nejprve na lysém kamení se usazují a tak

holá místa jinému rostlinstvu pipravují, taktéž vzdorují ze všech nejvíce i palivým pa-

prskm slunce i smrtícímu dechu zimy ; nalézají se tedy na hranicích rostlinstva, kde

toto zimou a horkem hyne. Pedstavujeme-li si ledy rostlinstvo jakožto odv zem,

tvoí lišejníky zárove s mechy obrubu tohoto odvu.

Užitek, jejž lišejníky lidem poskytují, jest u nás mén nápadný, nežli v krajinách,
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kde se u yelikém množství nalézají. Z té píiny pivábily k sob pozornost lidí

v menší míe, nežli jiné rostliny. V severních krajinách ale, kde hustý povlak jejich

skoro výhradné povrch zem pokrývá, poskytují svou škrobnatou látkou nejenom zvía-

tm, nýbrž i lidem potravu. Lišejník sobí (Ciadonia rangiferina) jest asto jedinou potra-

TOU sob v zim, kteí zvláštním pudem vedeni vyhrabují sob lišejník tento pod hlu-

bokou vrstvou snhu, kdežto svými tence rozvtvenými chomái velikou ást zem po-

krývá. Lišejník tento roste porznu též u nás, zvlášt na písité pd bor z ásti

vymýtných, a tvoí pak polštáe na nkolik stevíc rozsáhlé. Jak již botanické

jméno jeho ukazuje, jest tento lišejník s popsaným lišejníkem (Ciadonia pyxidata) pí-

buzný. Jiný velmi užitežný druh jest lišejník islandský (Cetraria islandica), snad ze

všech nejastji jmenovaný, ponvadž se v lékárnách co uzdravující prostedek pro-

dává. U nás nepoužívá se ho mimo to k niemu, le v nkterých krajinách ke krmení

vepového dobytka ; v Islandu ale slouží v as nouze jakožto všeobecná potrava, se-

mílá se totiž v krupici a vaí se zrovna jako tato. U nás roste jenom ve vysokých horách.

Znamenitjší jest užitek lišejník s ohledem na barvivo, které podávají. Lišej-

níky podávají známý modrý lakmus a orsilii, jichž barvíi s prospchem užívají. Ob
tato barviva pocházejí nejvíce z lišejníku nazvaného Roccella tincloria ,

který v severní

Evrop roste, a však také jiné druhy poskytují toto barvivo. Komaty tento lišejník se

sbírá, suší, na prach utlue a do kád vhodí, kdežto polit pavkovými tekutinami, n. p.

moí, hnije a písadou vápna, popele a kamence v barvivo se promní. Po tyech

nedlích pidá se k tstovité látce ješt kída, aby tsto shustlo, naež se v kostkové

kusy rozkrájí a co modrý lakmus prodává. Ostatn jest prý pravá barva lakmusu er-

vená, a jenom písadou pavku zmodrá. pavek má totiž vlastnost jako ostatní alkalie,

že ervené rostlinné barvy v modré mní. V luebnických pracovnách zhotovuje se

z prodajného lakmusu istjší vytaženina, jížto se neklihovaný papír mode obarví, aby

pak ke skoumání kyselých látek používati se mohl, nebof v kyselých tekutinách zer-

vená modrý lakmus, v alkalických ale opt zmodrá *).

Z jiných lišejník shotovuje se podobným zpsobem ervená orsilie. —
Známost lišejník pochází teprva z novjší doby, jako i hub a as. Linné znaj

ješt málo druh, a teprva zponenáhlým pozorováním zvtšil se poet jejich v zna-

menitjší množství, tak že nyní lišejníky dosti etnou tídu rostlin tvoí. Tída tato

pechází jednak ádem Collemaceí do as, jinak svým vnitním ústrojím do hub, jak

nahoe ukázáno bylo. Teprva v nejnovjší dob poznalo se toto vnitní ústrojí po-

mocí drobnohledu dokonaleji, ale hned zpoátku stal se ten omyl, že se vlákna,

mezi semenními vaky stojící CFig. 7.), za mužská plodidla považovala, zrovna tak,

jak se to chybn u hub a as pijalo. Dosaváde nepotvrdilo se loto domnní

žádným pozorováním. Ostatn jest známost lišejník ješt píliš nedokonalá, než aby

se soustava .jejich, totiž rozdlení na ády a rody, vysta vti mohla. —
Tím tedy opouštíme skupení nejnižších rostlin , totiž hub , as a lišejník,

abychom na základ známosti nabyté k vyšším tídám, pede vším k mechm, kapra-

dinám a peslicím se obrátiti, a pak i vyšší, kvetoucí rostliny skoumati mohli.

Skoumání toto bude pedmtem našich rozprav v píštím roníku.

*) Slovo lakmus jest Tlasta stažené lacca musei.
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O padajících hvzdách.

Od Dr. v. Knneše.

Mezi rozliné povtrné úkazy, které asem pozorovatele noního hvzdnatého

nebe baví, náleží také lak zvané padání neboli ištní se hvzd, úkaz to velmi obyejný,

ale nad jiné krásný a pamtihodný.

Ješto nkteré zkušenosti posledních let nám tyto vždy ješt záhadné povtroné

aspo ponkud více objasnily, nebude tuším od nn'sta, když zde v nejmožnjší krátkostí

sestavím, co o tchto divných tlesech víme anebo dvodn domýšleti se miižeme.

Padající hvzdy objevují se co malá, svítící , k hvzdám podobná tla , která se

znamenitou rychlostí na nebi se pohybujíce po nkolika sekundách u menší neb vélší

výšce zmizí, nkdy také se rozpuknou. Zdánlivá jejich velikost jest rozliná ; vtším

dílem podobají se jenom k hvzdám 3., 4. neb 5 velikosti, jsou však i lakové, které

leskem pi^evyšují Jupitera a Venuši. Ba pi nkterých možná rozeznati i kulatou po-

dobu. Tyto poslední podobají se zcela k ohnivým koulím, tak že pražádného roz-

dílu nelze udati mezi velikými padajícími hvzdami a malými ohnivými koulemi.

Po nkterých takových povtroních zstávají ohony, naznaující ást pebhnuté

jejich dráhy bledým, mlékovým svéstlem. I tyto však ohony zmizí obyejn v nkolika

sekundách.

Padající hvzdy spatujeme ve všech poasích roních , ve všech nebeských

krajinách a ve všelikých smrech se pohybující. V prmru pipadá 16 takových úkaz

na hodinu. Rychlost jejich obnáší 6—7 mil za sekundu, rovnajíc se tím rychlosti zem
v jejím bhu. Vysokost jejich obnáší v prmru 16 — 20 mil; jsou však i nkteré,

jenž toliko 5—6 mil výšky mají, an jiné objevuji se ve výšce více nežli 100 mil, tedy

daleko nad parokruhem zem.

Mimo tyto obyejné úkazy jsou však i zvláštní, vyznamenávající se hlavn tím,

že pipadají na jisté dni v roce, že padající hvzdy vzejmou se v uritém bodu nebe

a v uritém smru se pohybují. Tyto doby pipadají v prmru na 12. listopad a 10.

srpen, tak sice, že mohou pijíti též o nkolik dní díve neb pozdji. Místa na nebi,

kde se vzejmou, jsou 12. listopadu shvzdní lva, a 10. srpna shvzdéní žirafy. Smr
konen, ve kterém se pohybují, jest v obou dobách stejný, totiž od severovýchodu

k jihozápadu, tedy rovnobžný s cestou, již práv koná zem na dráze své. Toto jsou

všecky výsledky dosavadního pozorování, pi emž i ta okolnost zmínku zasluhuje, že

roní tyto doby teprv od r. 1799 stopovati se dají a že v nejnovjším ase mén po-

ádn se vracují, nežli v prvních tech desítkách našeho století.

Pedeslavše tyto zkušenosti picházíme k otázkám : co vlastn jsou tyto pov-
troné ? Odkud á z eho pocházejí ? — otázky to, na které vždy jenom tžko a nedo-

staten odpovdti možná.

Již svrchu povdli jsme, že mezi velikými padajícími hvzdami a malými ohni-

vými koulemi žádného rozdílu udati nelze. Majíf stejnou výšku, stejnou rychlost, stejné

svtlo i podobu, i ohony zcela podobné. Tedy aspo ástka padajících hvzd musí

býti stejného pvodu i zpsobu jako ohnivé koule, a mžeme tedy bez rozpaku vše,

co vypátráno a dokázáno jest o koulích ohnivých, jakož i vše, co o nich ku pravdé

podobným se býti vidí, obrátiti též na tyto padající hvzdy.

Z bedliv sebraných pozorováních o koulích ohnivých vysvitá, že povtroné tyto
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nepovslávají v našem parokruhu, nýbrž že to jsou hmoty cizí, pohybující se v prostoru

svtovém s rychlostí planetární, které, když v bhu svém okolo slunce se zemí naší se

setkajíce do parokruhu jejího se dostanou, se vzníti a svítiti ponou, když pak v ném

puknou, co kusy kamení a železa padají. Blízká píbuznost padajících hvzd, aspo

vtšího dílu, s ohnivými koulemi ukazuje tedy na stejný kosmický pvod.

Pi tom psobí obtíž jediná ta okolnost, že ne všecky padající hvzdy dol

padají, nýbrž že nkteré i do výšky vystupují. Totéž i pi ohnivých koulích se pozo-

rovalo. Takové však nepravidelnosti dají se vysvtliti z íásti odporem zhustlého povtí,

mnohem pak více puknutím takovým, které je na zpsob prskavek do výšky žene.

Když tedy ohnivé koule a píbuzné s nimi padající hvzdy nenáležejí naší zemi,

nepovstávají v našem parokruhu, nýbrž zvení do nho piletují, nastává otázka, od-

kud picházejí.

Na pohled velmi vhodná odpov(f byla by, že z msíce na naši zem padají.

Nemožné by nebylo, aby z msíce házeny byly na naši zem tžké hmoty, po-

nvadž msíc jest tleso tak malé a docela žádného parokruhu nemá, který by tlm
vyhazovaným odpOr kladl. Vypotením nalezeno jest, že kdyby njaké tlo vyhozeno

bylo z msíce do výšky s rychlostí 7967 stevíc Paížských v sekund, tlo takové

nikdy by více nazpt do msíce nepadlo, nýbrž do nekonenosti od nho se vzdálilo.

K dosažení zem staila by již rychlost 7780 stevíc. Taková rychlost, která rychlost

dlové koule toliko tyry- neb ptkráte pesahuje, ukazuje se dosti možnou býti, tíra

více, an z podivného útvaru a veliké porušenosti povrchu msícového uzavírati lze na

sopené ouinky a síly. Proto rozliní fysikové vyslovili mínní, že padající kamení

a železné balvany pocházejí z msíce. Ku potvrzení domnní toho sloužilo i to, že

padající tla jsou k sob dle útvaru i souástek tak podobna, že patrné ukazují na

stejný pvod. Jsou však obtíže, které na odpor se staví domnní tomu, že by kameny

povtrné byly vyhozeny z msíce. Od tch dob, co pozorováním dokázáno, že pada-

jící hvzdy jakož i ohnivé koule picházejí do našeho parokruhu s rychlostí 6—7 mil

v sekund, jest pvod tchto tl z msíce tak dobe jako naisto vyvrácen. Ze by

balvany a kameny mohly z msíce do výšky vyhozeny býti s rychlostí 7500—8000

stevíc v sekunde, zdálo se dosti možným i uvitelným. Tlo však, s takovou rych-

lostí z msíce vyhozené, mže povrchu zemského dojíti toliko s rychlostí 35.000 ste-

víc v sekund. Ponvadž ale padající hvzdy pi svém vstoupení do našeho paro-

kruhu mají rychlost více než 130.000 stevíc za sekundu, musely by z msíce vyho-

zeny býti s rychlostí takovou, která pímo za nemožnou se musí pokládati.

Msíc mže tedy v nynjším svém stavu považován býti za souseda velmi po-

kojného, který pro nedostatek vody a vzduchu není více schopen žádného silnjšího

výbuchu. Svtlové úkazy, jaké se nkdy spatují na temné ásti msíce, dají se mno-

hem lépe a pimenji vysvtliti zpsobem jiným, nežli sopenými výbuchy.

Padající hvzdy tedy, které zvení s planetární rychlostí do našeho parokruhu

picházejí, musejí se považovati za malá tla, která dle zákon všeobecné tíže v pr-

seích kuželových, jak se zdá v elipsech, okolo slunce obíhají, až se dostanou do paro-

kruhu naší zem, kdežto se vzejmou a bud spadnou, anebo prolítnouce parokruh zase

shasnou a další cestu svou okolo slunce konají dráhou
,

pitažlivostí zem ovšem

velice zmnnou.

Tlesa, která na blízku zem více než 35,000 stevíc v jedné sekund urazí,
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nemohou více u zem zstati, dráha jejich zakroutí se jen hyperbolicky okolo ní, naež

opét následují pitažlivost slunce.

Dle domnní tuto vyknutého musejí tedy mimo planety a komety ješt miliardy

malých tles okolo slunce obíhati, které nám jen tenkráte viditelnými se stávají, když

pijdouce do našeho parokruhu tam se vzejmou. Tato malá tlesa dokonají obh svj

kolem slunce nejspíše teprv v nkolika letech.

Akoliv zdá se, že všude po svtovém prostoru jsou roztroušeny, jsou pedce

krajiny nebe, v nichž hustji se nalézají a které musejí se považovati takka za obecné

silnice milion tchto asteroid. Sem náležejí krajiny, které probíhá zem 13. listopadu

a 12. srpna, v kterýžto as pozorují se lišíce padajících hvzd.

Podivné a velmi nestejné rozdlení tchto malých, okolo slunce obíhajících tles

ukazuje na zvláštní událost, která je do prostoru svtového vyvrhla. Bezdn pipomí-

náme sob zde hypothesi, která odvozuje pvod malých planet z roztržené násilím vtší

planety, obíhavší druhdy mezi Marsem a Jupiterem. Pi rozpuknutí neb rozražení ta-

kové planety musejí krom vtších úlomk i tisíce menších do prostoru svtového vy-

vrženy býti, jež nyní vidíme se pohybovati okolo slunce dílem co ohnivé koule, dílem

co padající hvzdy.

Teba domnní toto nedalo se práv dokázati, má pedce mnoho podobnosti pro

sebe. Že tlesa svtová mohou zkázu vzíti, nepodléhá více žádné pochybnosti, ano rozliné

zkušenosti zdají se ukazovati na to, že takové vci skuten se udaly. Když objevují se

hvzdy s velikou jasností, které po krátký as svítíce zase mizí, jak jmenovit r. 1572

se stalo , bezdn vedeni jsme na myšlénku , že se stalo njaké roztržení neb

ztroskotání.

Nicmén zstává ám pi tchto podivných povtrných úkazech ješt mnoho

temného , nejistého a nevysvtleného. Kterak mohou tato tla ve vzduchu tak velice

zidlém, v nmžto se na blízku zem pohybují, tak živým svtlem hoeti neb planouti?

Kterak mohlo takové množství malých tles, ježto sob pedce velmi blízká býti mu-

sejí, tak dlouho v jednom pruhu se honiti bez splynutí v jedinou spoustu? Na tyto

a podobné otázky dosavad bud dokonce žádnou anebo jen nedostatenou odpov
dáti mžeme, i jest velmi pochybné , zdali kdy o tchto okolnostech bližšího a d-
kladnjšího pouení nabudeme, an sotva bude se moci kdy vypátrati, co v tak

vysokých prostorech , kde vzduch o mnohokráte jest idší nežli v nejlepších našich

vývvách uiniti se mže
,

pi naprosté zim se dje a kterak tam elektrinost,

magnelinost a t. d. innost svou jeví.

Nástiny životopis eských pírodoskumc.

Od Dr. Viléma Weitenwebra.

IV. Tadeáš Haenke.

Tadeáš Haenke, doktor filosofie a lékaství, kr. španielský pírodozpytec, mi-

moádný len kr. eské spolenosti nauk a t. d., narodil se v Kibské, msteku Lito-

mického kraje, dne 5. íjna 1761. Již za outlého mládí jevil tak výtené schopnosti,

že rodiové jeho, akoliv nezámožní, ke studiím ho odhodlali. Prošed gymnasialní tídy

v Litomicích pišel r. 1778 co chudý student do Prahy, aby tam filosofický bh na-
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stoupil. Jsa mladík zpsobný a skromný poruíen jest dru. Janu Mayerovi, chvaln

známému Iclidáž praklickému lékai a pírodozpylci , který schopné mladíky všemožn

radou i skutkem podporoval. Dr. Mayer vlídn ho pijav uml ho v krátce získati pro

pírodovdu, jakož i pro vyšší vdy vbec. Roku 1782 dosáhl Haenke hodnost doktora

filosofie, naež nastoupil studia lékaská. Brzo všimnul si výtených jeho schopností

uený professor J. Gottfr. Mikan (otec), i pijal jej k sob do bytu, kdežto položil

základ k botanickým a fysikálním jeho vdomostem, ve kterých Haenke rychle prospíval.

On prý byl první, který 18. bezna 1784 inil v echách zdailé zkoušky arostatické.

V.šechen as, který mu po lékaských jeho studiích zbýval, vnoval Haenke vý-

letm do eských les a jiných v botanickém ohledu zajímavých krajin jak bližších tak

vzdálenjších, pi emž obzvlášt ml ouel ten, aby pro akademickou zahradu, poru-

enou správ píznivce jeho Mikan a, sbíral vzácnjší byliny, kterých se tam nedostávalo.

Tak jmenovit podnikl v srpnu téhož roku v nadji hojné koisti výlet do Berounského

a Rakovnického kraje, kdežto mezi jiným, od hospodáského editele Stumpfa pro-

vázen, navštívil také anglický park v Lanech, povstný toho asu hlavn pro množství

exotických strom, a velmi uspokojen jej opustil.

V ervenci 1786 podnikl Haenke na vyzvání kr. eské spolenosti nauk, která

práv tenkráte jako soukromná spolenost do života byla vstoupila, spolu s jinými pí-

rodozpyte! (Gerstnerem, Grubrem a Jiráskem) výskumnou cestu do hor Krko-

nošských, jejížto botanické výsledky uveejnil v knize od eené spolenosti vydané.

Zárove navrhl pro nkolik let kvtinový kalendá ech. Soudruhové v studiích byli

mu tehdáž vkem jemu rovní Vincenc Guldener, J. D. John, J. Melilsch, C. J.

Ho ser, Fr. A. Reuss, s nimiž ho i velé pátelství spojovalo, samí to mladí mu-

žové, kteí v prošlém ase vyznamenali se mnohými dkazy humanity a uenosti.

K dokonání svých studií odebral se Haenke, opaten porunými listy svrchu

zmínného dra. Mayera k nejslavnjším mužm, jako k Ignaciovi von Born
a k J. N, Jacquinovi (otci), do Vídn, kdežto pro své píjemné a výtené vlastnosti

rovnž vlídné a ochotn jest pijat. I lam, akoliv mu bylo žíti v okolnostech dosti

obmezených, neopomíjel initi asté výlety do Šoproiiské stolice, k jezeru Nesiderskému,

do Štýrska, Korutan atd., pi emž mu velmi prospšen byl návyk stídmého živobytí.

V let 1788 dostalo se mu vítané píležitosti, provázeti hrabte vonSickingen na

vdecké jeho cest skrze Štýrsko, Korutany, Tyrolsko a Salcburk, kdežto odkryl n-
kolik nových druh rostlin, které popsal v slavném díle J. N. Jacquina: CoUectanea

ad Botanicam, Chemiam et historiam naturalem spectantia. Vindob.

Vol. II. Již v tomto svém mladém vku odvážil se Haenke na rozmnožené vydání

Linnéova spisu Gen era pla n taru m earumque characteres naturales

seoundum numerm, figurám, situm et proportionera omnium fructi-

ficationis partium (Editio octava
,

praecedentibus longe auctior. Curante Fr. H.

Vindob. 1791. Voluraina tes. Vel. 8.), kteréžto ješt r. 1789, ped vydáním se na velikou

svou cestu, k tisku pipravil.

Téhož roku totiž, ve kterém Haenke též za mimoádného ouda kr. eské

spolenosti nauk vyvolen jest, podáno mu psobením slavného cestovatele Malaspiny,

jemuž poruen byl od prof. Jacquina, od krále Španielského místo jakožto „Fysice

botanico commissionado por Sa Maj. Cattolica," s povinností, aby ja-

kožto zpytatel rostlin provázel lodní výpravu, jenž díti se mla pod správou Malaspi-
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novou do Ameriky a na nékteré ostrovy. Byl mu uren roní plat 3000 zlatých,

a rozumí se samo sebou, že mladík, dychtivý seznati svt a rozmnožiti vdomosti své,

s radostí pijal estný ten návrh, který vyploval nejvi^elejší jeho žádosti.

Haenke ledy opustil 26. ervna 1789 Víde a odebral se dle naízení svého do

Madridu a odtud do Kadixu, kdežto však, zameškav odplutí lodi Malaspinovy, mu-

sel vsednouti na jiný koráb, aby ji dohonil. Po vícemsíní plavb dostal se 25. listo-

padu k oustí eky la Plata. Tu pi samém bi-ehu rozbila se lod, na které se nacházel,

a z utonutí toho nezachránil H a e n ke nic jiného krom svého Linné a svých potebných

listin, totiž prvodního listu, plnomocenství a list poruných. Dle možnosti spchal

odtud do Montevidea, kdež doufal zastihnouli Malaspinu. I zde však minul jeho lod,

a musel ledy — pekav díve šfastn nemoc celé ti msíce trvající — po suchu pes
Buenos Ayres a Parepas do Chili se vydati. Tato cesta, jak ji líí Haenke v listu

k Ignaciovi von Born, byla nad míru obtížná a nebezpena, i musel se pepravili

pes vysoké pohoí Kordilerské , což štasln vykonav hlavn pomocí mezk, konen
2, dubna 1790 do pístavu Valparaiského se dostal, kdežto Malaspinu a lod jeho

zastihl. Na té lodi peplouli ccstovnici ku konci kvtna do Limy, Haenke pak konal

na ní své vdecké výzpyty podél západních beh Ameriky a k jižnímu moi ledovému,

na kteréžto výprav jak na rozliných behách této v onch asech ješt málo známé

zem, jmenovit v okolí Noolkasundu, Mulgravu, Akapulka, jakož i na rozliných ostro-

vech Tichého oceánu, nasbíral veliké množství neznámých posud pírodnin , obzvlášt

rostlin. Z Akapulka uinil Haenke výlel do vnit zem na dálku nemén než 125

mil, nejvíce jízdecky, pi kteréž píležitosti vystoupil na nejvyšší temena Kordiler, na

hory Chimborazzo a Pichincha.

Pozdji vypravil se do Mexika a odtud na ostrovy Mariánské, na Manilu a Luzon,

kteréžto krajiny bedliv prozpytoval. Z té na rozliné promny bohaté cesty r. 1794

se vrátiv, prošel neúnavný Haenke pšky velikou ást jižní Ameriky, jmenovit Pata-

gonii a Paraguay, s nemalými obtížemi a nebezpeenstvími zápase, naež r. 1796 stálý

byt sob vyvolil v Cochobamb, v nynjším státu Bolivii.

Roku 1798 poslal Haenke ti veliké bedny s rostlinami a jednu bednu s la-

sturami, jakožto první ovoce své cesty, do Kadixu obchodnímu domu Hiecke, Zinke

a sp., s výslovním naízením, aby chovány byly až do jeho návratu z Ameriky
,
pon-

vadž zamýšlel
,

poklady tyto ve vlasti své sám uriti a popsati. Roku 1800 konal

Haenke u vojenského oddlení, vypraveného proti odbojným Indiánm krajiny Chigni-

tos, službu lékae. Brzo na to ohledal celou krajinu od vzniku eky Maraonu až tam,

kde tato pro vtší lodi plavnou se stává.

O všech tchto svých cestách zasílal Haenke asem pátelm svým ve Vídni

a v Praze písemní zprávy, roku 1801 psal také matce své v Kibské žijící, ku které-

mužto psaní
,

jakožto vdný syn, pipojil 1000 zl. V letech 1804—1806 podnikl

Haenke novou cestu do nenavštívených ješt od nho krajin Sikasika, Lareka a Ka-

rabaya, kdežto v pírodnickém i národopisném ohledu zpytoval lamjší ást Kordiler

a sbírky své znamenit rozmnožil.

V ten as, který netrávil na cestách, zabýval se Haenke fysikou a mathema-

tikou, botanikou a lubou, zem- a národopiscm ; krom toho propjoval se s lékaskou

pomocí Indiánm, od kterých za tou píinou asto jako obležen býval, a jako pravý

Cech bavil se asem i hudbou na rozliných nástrojích. Tak v íjnu 1803 psal do Cech
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bratru svúinu o nov vyšlé musikalie. Nkdy v prázdných hodinách vyuoval Indiány

také v poátcích kesfanského náboženství. V léto dob sepsal prý nkteré populární

spisy, jako o p^ipravování sanýtrn, kyseliny sirkové a stelného prachu.

U indiánských prabydlitelíi požíval jak pro lékaské a hudebnické své vdomosti,

tak i pro svou vlídnost a pívtivost daleko široko veliké lásky a oblíbenosti, i býval

od nich na rozliných výletech svých lak srden hosln jako málo který jiný bloch,

obzvlášt nerozumi-li jazyku jejich. Za píinou mravního vlivu jeho na kmeny indiánské

poslal ho místokrál Peruánský, Don Pezuela, k národm Chunoh, Patav a Chiri-.

gnaníi, mezi nimiž po ti léta jakožto zákonodárce a vlada prospšn psobil.

Odtud vrátil se Haenke r. 1809 na statek svj Buxakacy u Cochobamby, kdežto

vzdálen bouí politických, které v tu dobu po mnohá léta Evropou zmítaly, pokojn žil

botanickým a hvzdáským studiím svým. V rozliných pátelských listech z oné doby,

které do Evropy psal, chválil sob velice to štstí, že mu dopáno tráviti život u vzdá-

lenosti všech ruch politických.

Brzo však i onm zámoským krajinám pominul blahý as míru a zákonního po-

ádku, a když r. 1810 i v jižní Americe nastal odboj proti španielské vlád, Haenke
v listech svých od r. 1811 ne bez pi-íiny vyjadoval obávání, aby jeho bohaté, tak

pracn shromáždné poklady pírodnin a ethnografických pedmt, jakož i etné ru-

kopisy obanskou válkou škodu netrply anebo snad doista znieny nebyly.

Od té doby pátelé H a e n k o v i ani více žádného psaní od nho samého, aniž

jaké zprávy o nm od jiných neobdrželi, až r. 1817 veejné listy a soukromé zprávy

oznamovaly úmrtí jeho, neudávajíce však ani bližší okolnosti. Veliké jeho sbírky jsou

prý hned po jeho smrti na rozkaz vlády peruánské do Limy odvezeny a tam složeny,

aniž kdy více o nich bylo slyšeti. Dle jedné zprávy v ezenském botanickém asopise

Flora (ron. 1821. . 3. str. 45.) nalézal prý se Haenkv herbá v rukou jistého pana

Pauzy, kr. španielskélio editele del.

Na neštstí také mnohé od nho díve pes Kadix do Evropy poslané a pro vlast

jeho urené sbírky bu(f ani nedošly, anebo ve stavu více mén porušeném a zkaženém

do Prahy se dostaly, kdežto se nyní chovají v eském národním Museu, jakožto drahý

odkaz velezasloužilého vlastenského pírodozpylce. I v tchto zíceninách však nalézají

se mnohé vci, jejichž popis pohešuje se i ve vyšlých mezi tím spisech A. Hum-
boldta, Bonplanda, Kuntha, Ruize a Pavona o rostlinách amerických, a které

podaly látku k nákladnému dílu, od prof. K. Pešla spoádanému a od národního

Musea pod názvem „Reliquiae Hacnkeanae" vydanému, jež hrab Kašpar Šternberk

opatil vzácnou pedmluvou. Jmenovit v ohledu na tajnosnubné rostliny, zvlášt ka-

pradiny, na nž onoho asu pírodozpytci v cizích dílech svta cestující mén pozor-

nosti obraceli, uinil Haenke mnoho, co vdného uznání zasluhuje. U vdeckém

vzdláni bohaté látky toho díla úastnilo se krom toho více slovutných botanik , aby

Haenkovi postavili slušný hterární pomník. Tak vzdlali Nees von Esenbeck
houby, Hornschuh mechy, E. Me yer skípiny. Opit z makovité, Bartling- chrustáveky

a ptaincovité, Jan Sv. Presl takkovité, trávy, a ve spolku s bratrem svým šáchorovité,

K. P resl kapradiny , vstavaovité , scitaminey, lomikamenovité , slezovitó a mnoho

jiných menších rod. Pohíchu zstalo dílo to neukoneno, an vyšel pouze I. díl v 5

sešitcích a od H. dílu jenom 3 sešitky, od r. 1835 pak všecko oupln vázne.
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Drobnosti.
O porfyrech Vltavského údolí u Prahy.

Prezj jeuž skaluí vrstvy oudolí Vltavského v okolí PražsKím odkrývá, náleží k uejzajínaa-

Tjšim místm geoguostickým nejenom v ('echách, ujbrž v celé Evrop.

V budoncím roníku místnji pojednáme o uložení tchto vrstev, zvlášt na základ rozsáhlých

prací pana Joachima Barrandaj pedbžn chci se jenom zmíniti o nkterých porfyrech, které ua

•kalnatýrh onboích Vltavského oudolí se pozorují.

Porfjry tyto leží v nejhlubších vrstvách našich bidlic, nahoe u Zbraslavi a dole n Podbaby

a Libic, i akoliv se dosaváde od mnohých zera.znalc za výrobek plutonský považují, totiž za

horninu, která v pravku z luna zem co žhoucí látka vystoupila a do skulin proražené kury zem-

ské vnikla, docela odporuje tomuto domnní uložení našich porfyr. Porfyry naše tvoí sloje docela

zárovn uložené s vrstvami bidlic.

Již na vrších u Komoan a Závisti pozorují se tyto sloje uprosted bidlice, do níž zpone-

náhla pecházejí.

Temeno hory, nazvané Nouzov, pak ihadlo u Závisti skládá se z takového porfjrn. Složivo

jeho jest celistvý živec s jednotlivými zrny kemenu, a zdá se, jakoby se ze složiva starší bidlice,

která ze živce, kemenu a slídy se skládá, zrovna tak se vyvinoval, jako sloje kemence (Quarzit),

které též zárovn s vrstvami bidlice uloženy jsou

Jiná ložišt porfyrn pozoruji se v Sárkách a na Podbabské skále. Ze skalin bnližulkových

divoké Šárky pichází se nejdíve podél bidlinatých úboí na jižním svahu k roklím blíž Jenerálky,

v jejichžto sousedství jednotlivé kusy mandlovce po stráni roztroušené stopy této horniny naznaují.

Nepotebujeme dlouho hledati, abychom tuto horninu skuten nalezli. Vystupujíce totiž roklí vzhru

k polnostem Vokovickým nalezneme nejdíve vrstevnatou drobu (Grannacke), barvy rudohndé, zrna

Gokovitého , která se skoro podobá k okovité rud Novo- Jachimovské, jenom že nanejvýše

10— 15% kysliníku železitého, ostatn ale pimíšeniuu hlinitou a kemenitou obsahuje. Na vrstv

této, která se ostatn prodlužuje k hospod na Jenerálce, kdežto ve sklep byla vylámána, leži pe-
památná hornina porfyrová, na 3 st. mocná. V zelenavém tst, hlaceuým vápencem promíchaném,

vyskytují se ostré hlati živce, až ua 1 palec dlouhé. ada velmi pouných kusu této horniny nalézá

se ve sbírkách národního Musea.

Nad tímto porfyrem, který tvoí vrstev dokonale soubžnou s okolními vrstvami, leži sloj že-

lezné rudy, velmi neisté, ua 6 st. mocné, v nížto se již malá štola zaráželi poala. Železná ruda

tato dá se stopovati ve smru k Vokovicm a náleží k jedné z etných železných slojí, které ve

starých silurských bidlicích se vyskytují.

Nad železnou rudou spoívá asi 2 sáhy mocná vrstva inaudlovce, totiž horniny celistvé, za-

hndlé nebo zazelenalé, s etnými kulikami hlaceuého vápence, který když zvtrá a vypadá, po sob

kulaté jamky zanechává. Hornina dostává z toho podobu bubliuatého kamení. Nad mandlovcem spo-

ívá konen bidlice šedomodrá, tence listnatá , se slojí pevného žintošedého kemence. Celá tato

sms hornin nezdá se býti nic jiného le výsledek luební promny silurských vrstev na mokré cest.

Jak se železná ruda z hornin okysliováním železnalých slouenin tvoí, pozorovalo se již

mnohonásobn, jmenovit v sousedství zeleuokameuu ; zde mžeme podobný pvod železné rudy hle-

dali. Dá-li se ale o porfyrnaté hornin dokázati, že její živcové hlati též mokrou chemickou cestou

povstaly, máme zde znamenitý piklad mokrého pvodu živce. Uložení, hojný vápenec a vbec hy-

drochemické zrušeni celé horniny zdají se na tento pvod poukazovati.

Nemén zajímavá jest skála na severní úboi údoU mezi Duhovým Mlýnem a Jenerálkou,

okolo níž se Velvarská silnice nahoru k Horomicm zatáí.

Pevládající hornina tlo skály jest zelenavá, nezeteln vrstevnatá bidlice, která místy též

jinoráz do svého složiva pijímá a v afanit pechází. Ka dolejším kraji jest bidlice tato hydroche-
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mickjm zpásobem znamenil porosena, a obsahuje mnoho rudohndých skvrn, oste obmezených, tak že

se sknten k slepenci podobá. Pod bidlici touto ležI mohutná sloj žlutošedé a žlutohndé horniny

žiTCOvé, která v tuhém ži?covém tst jednotlivá kemenová zrna obsahuje a dokonale s toa horninou

souhlasí, jižto Neumann pod jménem felsit popsal. Felsitová sloj tato pokrývá se opt porušenou,

k slepenci podobnou bidlici, která konené na vysoin Horomické vodorovnými vrstvami pískovce

a opuky se kryje.

Údoli Šárky jest v horninách tchto od Jenerálky až k Podbab v celku die smr vrstev

zaryto ; Felsit vychází pak pod ornicí ješt na nkolika místech ua den, jmenovit n mlýna pod ko-

stelem sv. Matje na skále Podbabské, provázen jsa zelenavou bidlicí a afauitem , který vtší díl

Podbabské skály skládá. Též mandlovec objevuje se ješt na výšinách okolo sv, Matje. Die toho jsou

tedy zemznalecké pomry Šárky velezajímavé a náležejí k nejpoulivjším místnostem okoli Pražského.

V míe velikolepé objevuje údolí Vltavy uložení uejzpodnjších vrstev silurského útvaru.

Vltava, opouštjíc pvabnou kotlinu Pražskou, vstupuje u Podbaby do úzkého skalnatého údolí, které

teprva n Chvatrub na pravém behu do delty Labsko-Vltavské se otvírá. Železnice severní zarývá

le hluboko do kolmých skal levého behu, až konen u Kralup do pískovc uhelných a kídových

vstupuje. Smr vrstev bží vbec od severovýchodu k jihozápadu, a lípad míí k jihovýchodu. Horniny

tchto vrstev jsou ale rozmanité. Bidlice, droba, afanit, porfyr, felsit, buližník stídají se mnoho-

násobn, a mohutné rozpnkliny naznaují perušeni pvodního slohu. Upad jest sice v prmru pod

50°, ostatn ale má všechen možný liklon k obzoru.

Hned za Podbabou naproti Podhoí vystupuje afanit a afanitová bidlice, stídajíc se s drobou

a felsltem. Afanit jest zde dosti zeteln složen z tmavošedých, do zelena padajících jiuoraz, vylou-

ených z celislvé tmavozelené látky, k níž se kemen piméšuje. Na skulinách pozoruje se nkdy

hlacený vápenec a hndek, onen v novjších, tento ve starších druzách , též se vyplují rozsedliny

nezídka nov utvoenou železnou rudou. Odtud až za Sedlec panuje zelenavá bidlice, nezeteln

vrstevnatá. Kolmo na smr vrstevnatý táhnou se zárovn složni plochy, ua mnohých místech vyvinu-

tjší nežli plochy vrstevné. Kosmo bží pak dlouhé rozsedliny
,

podle nichž vrstvy obyejn pe-

hozeny jsou. I jinak pozornji se rozmanité nepravidelnosti v uložení, jmenovit v úpadn vrstev, který

se nkdy docela pevrátí, akoliv smr se zachovává. V profilu objevuje se tedy t uloženi tchto

skal vlnitý výstup a úpad.

V bidlicích tchto leži porznu a podízen felsitové sloje, obsahující živcovou horninu, ze-

lenav šedou, s vylouenými kemennými zrniiy; sem tam se sporým kyzem. Tyto sloje leží jako

T Šárce zárovn s vrstvami bidlic a dají se na obou bezích pozorovati, k. p. na kolmé skále za

Sedlcem u strážního domku na železnici ; ve velikolepé míe na skalách mezi Klecany a Husincem,

kdežto vystupuje dvojí felsit, jeden zelenav šedý, druhý zažloutlý, a vyloueným železitcem misty

zarudlý. Sloh tchto felsitových porfyr jest balvanilý, akoliv zárovný se smrem vrstev ; u pro-

sted uho pozorují je pak kusy okolní zelenavé bidlice s nezetelnými kraji, a naopak se objevují

v bidlici kusy felsitu, jakoby z ní vyloueny byly. Pomry tyto spatují se též velmi zeteln na

mohutné Libické skále, která z veliké ásti felsitu zelenav šedého se skládá, též na kolmých st-

nách mezi Podmoráni a Letkami. Nejznamenitjší porfyr objevuje se ale v háji u Dolan. Zde leží

-v bidlici zvláštní porfyr, . složený z celistvého šedého živcového tsta s vylouenými kemennými zrny

a živcovými hlatmi , až na pl palce dlouhými. Na povrchu skal jsou živcové hlati promnny

T Kaolin, který se vodou snadno vyplakuje. Kamení obdržuje proto nezídka povahu dirkoviton.

U Kralup konen zapadává bidlice pod pískovec uhelný, kdežto již díve na pravém behu

n Chvatrub bidlice pod uáplav Labsko-Vltavský se byla ukryla. Jan Krejci.

O netnoci vinných hrozn a rev.

Již od nkolika let, skoro souasn s nemocí zemák, objevila se na vinohradech, jmenovit

v jižnjší Evrop zvláštní nemoc hrozn a zbudila všeobecnou pozornost nejenom vina a uenc,
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uýbrž také ftšiho obecenstva. Roslliuopisci, kteí k tomu pniežitust mli, pátrali po píinách léto

nemoci
,

jiui pemýiieli zase o prostedcicli, jak by se lato uemoc vyliojiti dala, uebo jak by se je-

jíma pokroku meze položily. V obojím ohledu vystavily se rozliué domnnky.
V Itálii, kdežto od zdarn vinných hrozn blahobyt mnohých obyvatel závlsi, svolaly vlády,

jejimž zemím tato nemoc hrozi, zvláštní komise, jmenovit v Benátkách a ve Florencii, aby se píina
této nemoci co nejbedlivji vyskoumala a dobrými prostedky na vdeckém základ proti ni bojovalo.

Byloí pak od tchto komisi dívjší pozorování potvrzeno, že nemocné hrozny a révy zvláštní plísní,

jako biiym práškem se potahuji, ale hned zpoátku rozdvojili se oudové dotených komisí na dv
strany, z nichžto jedna tvrdila , že plíse jest píinou nemoci, a druhá, že plíse jest pouze

následkem jejím. Práv, když se vlaští uenci ješt bádali, pišel znamenitý nmecký rostlinopisec

Hugo vou Mohl do Itálie, a ml dostatenou píležitost, o této nemoci se sám pesvditi. Již

Iónského roku podal lánek do botanického asopisu od nho a Schlechtendahla vydávaného, v nmž
plíse vinných rév, jakožto Oidium Tuckeri ustanovenou, popsal, o bližším pomru jejím k ne-

moci vinné ale se nezmínil. Nyní vsak naskytla se mu nejlepší píležitost , skoumati tuto nemoc

v prvních poátcích. Výsledky svého pozorování uveejnil v novém lánku podotknutého asopisu,

z nhož podáváme malý výthh.

Pede vším ukazuje von Mohl, že ti v omylu jsou, klei plíse za následek nemoci považují;

nebof, praví, kdyby révy samy nemocny byly, musila by se na nich aspo v posledních dvou letech

jejich nemoci jistá promna nebo nepravidelnost v zrstu neb chování pozorovati. V letošním jae
se ale pesvdil, že révy vloni nemocné, zrovna tak erstvé a zdravé byly, jako ostatní révy. Dále

ukázal, že stanovišt pražádného vlivu nemá na vyvinutí této nemoci; nebof révy sázené u behu
moe nebo podle ek a potok onemocnly zrovna tak

,
jako révy stojící na suchých, výslunných

místech. Hlavní dvod ale, že píina nemoci v plísni samé vzí, nikoliv ale v révách, nalezl v drob-

nohledném skoumání této nemoci pi prvních jejich poátcích. Již ped výkvtem pozoroval totiž

v tomto roce poátky choroby, au se na dolejších ástech erstvých ratolestí bílý plesnivý prášek

nejdíve objevil, pak vždy dále ke špice táhl a konen jak listy tak i poupata pokryl. Tento ples-

nivý povlak není ale souvislý, uýbrž vychází od jistých sted, z nichž se pak plíse na všechny

strany rozšiuje. Mohl vyvolil si k svému skoumání taková místa, kde bylo ješt velmi málo plísn,

ponvadž se na místech plesuivinou hust pokrytých pozorování dobe vyvésti nedalo. Na takových

místech spatil plísnila vlákna, ku povrchu zelených list nebo kory ztsna pilehající a se rozvt-

vující
;
jednotlivé vtviky vyzdvihovaly se ale a nesly na svých

koncích vejité vaky (a), které po odpadnutí na jiném míst
opt ve vlákna vzrostly a tak plíse rozšiovaly (viz pojednání

o houbách). Kde tato vlákna na tenké pokožce spoívají, obdr-

žují malé výbžky (b), jimiž pevn k bukovým stnám pokožky

lnou. Následkem toho obdrží tyto buky hndou barvu a zrst
jejich se zastaví ; bobule hroznu nemohouce rsti puknou a zkazí

se. Na lícní stran list neobjevuje se tento úkaz, nýbrž jenom

na rubu na žílách list. Proto spatuji se již pouhým okem
hndé skvrny na pokožce , kde mnoho plísn pohromad není.

Tyto hndé skvrny jsou bezprostedním následkem plísn, a tato

ledy píinou nemoci. Mohl uvádí dále , že se jakožto námitka

proti tomu náhledu podotýkalo, kterak jenom jist druhy vína

onemocnly, a že tedy nemoc v révách tchto druh již obsa-

žena býti musí. Ale dobe odpovídá Mohl, že práv zachránné révy hrubší a pevnjší kží se

vyznamenávají a tedy porušení plesnivinou více vzdorovati mohou. Také se proti Mohlovi uvádlo, že

celé révy následkem této nemoci odmírají; ale i lo se dje pirozen následkem plísn, neb je-li celý

kmen a všechno listi na povrchu pokaženo, musí již tím samým zahynouti. I stromy hynoti, majl-ll

pokažené listí.

Jisto jest tedy, že píina nemoci vinných ke záleží v plísni, a že jenom výtrusem ples-

nivým se rozšiuje. Jak se tato nemoc od roka k roku penáší, není s jistotou vyskoumáno, ale

zdá se, že semenuí vaky plesnivlny na listech pezimuji a v píštím jae teprva se vyvinují. Jiný

rostlinopisec pozoroval, ze se v podotknutých vejilých vacích v podzimku .množství semennlcb bnuek

vyvinuje, což by také na zachování nemoci na budoucí rok poukazovati mohlo.

Je-li tedy píina nemoci vyskoumána, záleží te na vinaích, aby o prostedcích pemysleli,

jak by této škod pítrž uiniti mohli. Odstranní list a nakažených ev zdá se dle toho býti

velmi prospšné,

V Cechách nejeví se ostatn nemoc tato v povážlivém zpsobu, jenom porznu vyskytuje se

plíse na révách, která s podotknutou souhlasí.

Nenásleduje ale z toho, že by zemáky, které nyní po celé Evrop již po nkolik let se kazí,

z té samé píiny churavly. Píina nemoci zemák jest dosaváde, akoliv se co nejbedlivji po-

zoruje, pedce ješt neznáma.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1853.
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O kamenném a hndém uhlí zvlášt v Ccchcich.

OdJanaKrejího.

V. Horništ kamenného uhlí.

(Dokoneni.)

Zbývá nám pojednali ješt o nkterých hornišlích kamenouhelných na útvaru

silursktím uložených, a pak o uhelných vrstvách severních ech.

Nejvtší z tchto hornišf jest horništ Plzeské, o jehož nkterých pom-
rech pan professor Dr. Smetana v ísle 6. tohoto asopisu se zmínil Mimo Zippova

popisu (Die Steinkohlen in BiJhmen, Prag- 1842) není ale ostatn nic vdeckého o tomto

horništi uveejnno. Podle Zippova popisu leží toto horništ všude na vrstvách silur-

ských, jenom na jižní stran stýká se s granitem. Žádný novjší útvar je nekryje,-

nýbrž na všech místech leží uhelný pískovec zrovna na bílém dni. Horništ tvoí tedy

souvislý celek, snad ostrov, který se nad bývalé moe vyzdvihoval. ervený pískovec

chybí zde docela, pamtihodné ale jest , že se zde množství kemenem skamenlých

sosnových kmen vyskytuje (viz íslo 6.), které jinde v útvaru erveného pískovce tak

hojné jsou.

Horništ Plzeské má podlouhlou podobu a prostírá se od Merklína a Dnešic,

kdežto na granitu spoívá, až za Plasy, kdežto na levém behu Stely mezi Babinou

a Žebnicemi v úzký jazyk vybíhá. Východní hranice tohoto horništ bží od Šlovic pes

Litice, Doudlebce, Doubravku, Senec, Zrue, Nm. Bízu, Bytkov, Oboru, Kazov a Ne-

beziny; severní hranice táhnou se podle potoka Lomnicky, který u Plas do Stely

padá ; západní hranice bží od Kamence, Holýšova pes Tuškov, Vítov, Sekeany, VI-

kýše, Vnoves (Wenuschen), eminy, Všeruby, Nekmí a Lozu. Kamenouhelné sloje

byly v tomto horništi zvlášt na krajích útvaru v mocnosti až do 1" odkryty, a nkdy

se i více sloj nad sebou pozorovalo. Uhelné doly jsou u Merklína , u Holýšova

a Lilie, u Vlkýše, Nekmí, Dnešic, Sence blíž Plzn, a u Kazova. O bližších pomrech

sloj tchto není mi dosaváde nieho známo, doufám ale, že nkterý zemznalec té

krajiny obšírnjší zprávu o dležitém horništi tomto nám podá.

Nejbohatší sklad kamenného uhlí v echách nalézá se v horništi Radni-

ckém. Toto horništ spoívá též výhradn na silurských vrstvách a tvoí ostrov

23
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kolem do kola bidlicemi, buližníkem a porfyrem obstoupený. Zde erpali hrab Ka-

špar Šternberg a kustos Corda hlavní fást látky ke spism svým o skamenlých rost-

linách , zde bylo též od nejstarších dob (snad již v 16. století) dolováno. Výborné

Radnické uhlí (smolné a bohaté na plyny) bylo již dávno co nejlepší kováské uhlí vy-

hlášeno. Akoli však skamenlé rostliny z tohoto horništ nejlépe známy jsou a spisy

Šternberkovy a Cordovy takka klassickou cenu obdržely, akoliv horništ samo na

pemnohých místech dolováním oteveno jest: není pedce dosaváde žádný zevrubný

zemznalecký popis tohoto horništ uveejnn. Nejlepší zprávu do té doby obsahuje

podotknutý spisek prof. Zippe.

Horništ Radnické má podobu nepravidelného trojhranu a obsahuje ti hlavní

sloje kamenného uhlí, které mezi sebou nesouvisí. Panující hornina jest hrubý pískovec

a slepenec (Conglomerat), který pokryt jest kaolinovým jemnjším pískovcem , v nmž
u Choml pamtihodné stojaté kmeny Lepidodendr se vyskytly. V šedých a erných

lupkách jsou pak mohutné sloje uhelné zajmuty, které mocnost 3—8" dosahují. Nej-

vtší uhelná sloj nalézá se u Bas, kdežto v prmrné mocnosti 4" tvoí ellipsu 1300"

dlouiiou a 700" širokou, na níž nejživjší dolování se provozuje. Pohodln po schodech

sestoupí se dol do otevených vrstev uhelných a kráí se jako vysokými chodbami

a sínmi kouzelného hradu rozlinými prkopy, z nichž na miliony cent uhlí se

již dobylo a dle potu prof. Zippa ješt více nežli 200 milion nedotknuté spo-

ívá. Se slojí touto souvisí sloj u Vranvek, kdežto se též horliv doluje. V severním

smru od Vranvek až ke Lhotce odkryly se též dv sloje, z nichž hoejší 8', dolejší

27' mocná jest. Ob ty sloje dlí od sebe hluchá hornina 3". Tof ukazuje na ncvy-

erpalelnost Radnického uhlí.

Na základ tohoto bohatého skladišt uhlí zídila se již v Radnici sklárna, v níž

se sklo plynem z uhlí vydobytým taví ; též se vystavla vysoká pec, v níž se železo

koksem dobývati má.

Druhá mohutná sloj kamenného uhlí prostírá se od Pívlic pes Chomle k Mo-

šticm a Vejvanovu, ale uhlí dobývá se teprva u Vejvanova. Myslí se, že sloj tato s pe-

dešlou nesouvisí a pro sebe samostatn skladišt tvoí ; bližší pomry nejsou mi

ale známy.

Tetí sloj mén mocná prostírá se na severovýchodním konci, a uhlí dobývá se

na ní u Svinné a Lohovic. Velmi dležité by bylo , kdybychom mli rozliné prezy

tohoto horništ, na nichž by se vzájemné pomry uvedených sloj poznati daly: bohu-

žel není do té doby nic v tom ohledu uveejnno.

Ješt mén jsou známa horništ Breitensteinská, Mirešovská a Žebrácká. Na

hórništi Breitensteinském, které se mezi Manetínem a Breitensteinem prostírá

a hlavn z pevných uhelných pískovc a slepenc skládá, odkryl dle zprávy Bohemie

(v íjnu I. r.) pan prof. Dr. Kolenatý rozsáhlé vrstvy kamenného ulili, ale dosaváde není

nic bližšího uveejnno.

Horništ Mirešovské, které v úhledné rozsáhlosti u Mirešova se rozkládá

a jako pedešlé na silurském kamení spoívá, obsahuje bezpochyby též sloje kamenného

uhlí, ale do té doby nebyly tam odkryty. Vbec známý jest ale jemný pískovec na

kaolin (zvtralý živec) bohatý, který tam mohutné vrstvy tvoí a skoro v celých e-
chách k stavení vysokých pecí se používá. Vyskytují se v nm krásné otisky šupi-

natých kmen (Lepidodendron aculeatum).
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Horništ Žebrácké jest velmi malé a náleží k ad malých ostrov, které

se ješt na Lísku u Berouna a u malých Pílep objevují. Horništ toto tvoí okrouhlý

sklad pískovc, lupk » uhlí, které v znané hloubce leží, ale také ve dvou neb tech

hoejších slojích uloženo jest. Dolováni bylo zde druhdy velmi ilé, nyní jsou ale

aspo hoejší sloje vyerpány. Povaha uhlí a otisky souhlasí s Radnickými.

Velmi památné jest horništ na Lísku u Berouna, které se pes Kdýinu

(Zlejcinu), Starou Huf až k Hýskovu co úzký pruh láhne a Berounkou na pi pora-

ženo jest.

Lísek jest kemenitý vrch se skalnatým temenem, k 1700' vysokým. Zrovna pod

temenem leží na jižní stran pamtihodná malá sloj na l^mocná, která jest lupkem pokryla

a položena na lupku, naež bezprostedn na kemenu leží, aniž pískovými vrstvami so

kryje. Pískovec byl snad hned zpoátku pi vytvoení této sloje spláknut, nebo se ani

nevyvinul. Sloj tato má nejvtší podobnost k ložištm rašeliny na vysokých horách,

a jen otisky Stigmarie a Lepidodendra jakož i povaha uhlí poukazují na to, že zde sku-

ten útvar kamenouhelný jest. Uhlí jest ostatn zde již z vtšího dílu velmi nepra-

videlným dolováním vyerpáno, a jenom pozstalé pilíe se ted vytžují.

Na severní stran temena ve smru ke Kdýin leží uhlí zpoátku v stejných

okolnostech, ale zponenáhla vyvinuje se vezpod a na vrchu kaolinový pískovec, který

tím vtší mocnosti dosahuje, ím více dol ke Stradonicm a Berounce sestupujeme.

Zde obsahuje jemný písitý lupek pod Kdýinou velmi krásné otisky Noeggeralhie a n-
kterých dosavad nepopsaných kapradin. Mohutnost uhlí obnáší 1— 1 '/„", ale povaha jeho

není dobrá, anof veskrze neistým lupkem jest proniknuto. Ty samé pomry optují

se na protjším behu nad Starými Hutmi a Hýskovem, kdežto ped asy též se do-

lovalo, až píílišný nával vody práci zastavil.

Okolní pole pokryla jsou hlubokou vrstvou oblázk, pocházejících z hrubých sle-

penc nebo pravkých náplav. Není od místa, zmínili se zde též o pamtihodné na-

hromadnin vápenných balvan a úlomk, na ouboích Plešivce u Železné uložené.

Vápenec tento souhlasí docela s vápencem okolí Berounského, a obsahuje mimo ska-

menliny (Terebratula) také krásné hlati bled žlutého merotce (Schvverspath), kteréž

jinde ve vápenci silurském velmi vzácné jsou. Balvany tyto poukazují patrn na ohromnou

zátopu, která je až na tuto výšku zanesla a bezpochyby též beh ostrov se dotýkala,

na kterých rostliny bujnly,- z nichž se sloje zdejšího uhlí vytvoily. Podobný vysoko

položený ostrov tvoi uhelné horništ u M a 1 ý ch Pilep nedaleko Lodnic.

Malé Pílepy leží na vysoin vysokými kemenitými horami obstoupené, a nesoucí

na svém temen i na svahu k potku, který od Železné k Chrustenicm spchá,

vrstvy pískovce a kamenného uhlí. Rozsáhlost hornišl jest velmi malá, obnášít dle

délky k Železné sotva 300" a dle šíky asi 150".

Hned za Pílepy vedlo cesty pozorují se na stržích vycházející konce uhlí,

a sice skoro v kolmém úpadu. Upad tento mírni se opt dále ve smru ouboe, a obra-

cuje se dále nahoe na vysoin, jak se v otevených dolech pozoruje. Sloj uhelná

u Pílep má tedy podobu ležatého a siln zakrouccného S. Bezprostedn na silurské

bidlici, která tvoí všeobecný podkladek tobolo hornišl, leží hrubý slepenec a pískovec,

který zponenáhla pechází v lupek, v nmž podotknula hlavní sloj uhlí leží. Hojné

otisky Stigmarií a kapradin poukazují na souhlasnost doby s jinými hornišli uhelnými.

Uhlí samo dosahuje až na 2" mocnosti a jest, akoliv drobivé, predce koksové a dosa-

23*
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vád se tží. Nepravidelným starším dolováním, jehožto pisobením ást sloje se za-

pálila, jest ale horništ z vlšího dílu pokaženo, tak že se nyní takka jenom pabrkuje.

Nepravidelné uložení zdejšího uhlí mže míti trojí píinu, bud násilné perušení

slohu v pozdjší dob, bud pvodní nepravidelné uložení, bud oboje dohromady. Bez-

pochyby má toto poslední zde platnost. K násilnému pozdjšímu perušení slohu chybí

zde plutonské horniny; docela pvodní nemže ale nynjší uložení také býti, ponvadž

uhelní vrstva místem kolmo stojí a v tom postavení vytvoiti se nemohla.

Zdá se mn, že se uhlí zde i na jiných místech jako na tarasech dosti naklo-

nných tvoilo, které pozdji z ásti se sesuly a nynjší nepravidelné uložení zpso-

bily. Docela vodorovné uložení pvodní látky nesmí se pijmouti, nebof jako se ny-

njší rostlinstvo dle výstupu pdy ídí a vysoko a nízko položené lesy tvoí, tak to

bylo bezpochyby i v pravku, když lesy uhelných rostlin pobežní krajiny moe nebo

ostro\'y jeho pokrývaly.

Konen zbývá ješt podotknouti malé uhelné horništ mezi myslivnou
Hanou a Chlumem u Rakovníka, kteréž pouze úzkým pruhem oddleno jest od

velikého horništ Rakovnického, a s ním s ohledem na horniny a uhlí souhlasí. Uhelná

vrstva, na 1" mocná, jest nkolika šachtami odkryta.

Druhé hlavní horništ kamenného uhlí prostírá se u oupatí Krkonošských hor

a leží bezprostedn na prahorách, pokrývá se ale mohutnými vrstvami erveného pí-

skovce (útvaru Permského).

Možná že vypluje útvar tento celou prohlube mezi prahorními hbety v sted-

ních echách u eského Brodu a Krkonošskými horami, nebol jak na jižní stran

u eského Brodu a erného Kostelce, tak i na severní stran u Trutnova a Náchoda

vycházejí sloje kamenného uhlí na den, kde se útvar bezprostedn na prahory ukládá.

Vtší ást krajiny podotknuté jest ale pokryta novjšími vodorovnými vrstvami

kídového pískovce a opuky, a ani oudolí se tak hluboko nezarývají, aby se podložené

kamení odkrylo. Na místech ale, kde vrstvy kídové vrtáním proraženy jsou, k. p.

mezi Bydžovem a Josefovem, objevily se vezpod vždy vrstvy erveného pískovce.

Vrstvy erveného pískovce a pískovec kamenouhelný jsou v tomto horništi zá-

rovn uloženy, tak že mezi utvoením obou žádná mezera se nepozoruje. Hielné sloje

jsou ale jenom na nkterých místech tak mocné, že se na nich uhlí dobývati mže.

Oba litvary musejí se tedy zde považovati jakožto jeden celek, který z jedné doby

pochází a stejné uložení má. Nejzpodnjší vrstvy skládají se z hrubého slepence, jehož

složivo okulacené kusy granitu, ruly, bidlic atd. obsahuje a asto hlinitým erveným

tmelem slepeno jest. Na vrstvách tchto spoívá šedý, hrubo- a drobnozrný pískovec

se zrušeným živcem Ckaolinem) a slojemi šedého a erného lupku, v nmž práv

vrstvy uhelné obraženy jsou. Na vrstvách tchto spoívá opt slepenec a pak mo-

hutné spousty erveného pískovce, dílem hrubého, dílem bidlinatého, s jednotlivými

slojemi holavého lupku (v nmž mnoho skamenlých ryb z rodu Palaeoniscus se na-

chází) a erveného a tmavošedého vápence (též se skamenlými rybami).

Jak jsem již podotknul, vychází souvrství toto jenom u oupatí prahor na den

a vyzdvihuje se ponkud. Takový vycházející konec pozoruje se u eského Brodu

a erného Kostelce, kde jako klín mezi Škvorecký granit a Zásmuckou rulu zara-

žen jest, k severu u Kounic ale již vodorovnými vrstvami kídového pískovce se kryje.

Obraezení toho horništ bží podél granitu od Stimelic, Zvanovic, k Louovicm,
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Vyžlvce, Mrzkm a Limuzm, pak podle silurských bidlic až ku Kounicm, kde se

až k PonauQm kídovým pískovcem kryje ; od Chotutic, Vrbian hranií s rulou až

ke Kouimi, Zdanicm a Krymlovu; na jižní stran u Skalice spoívá na prahorních

bidlicích a jinorazove'm kamení, jehož pomry jsem v pedešlém ísle zkrátka na-

znail. Mezi Kšely a Vilicemi vyráží ze souvrství podotknutého ješt nkolik ostrov

granitových, vysoina ale u erného Kostelce a Chrasti, u Tuchoraz a Pchvozdu kryje

se z vlší ásti kídovým pískovcem vodorovn uloženým.

Popsal jsem již díve pamtihodné uložení malachitu v tomto horništi.

Slabá sloj kamenného uhlí vychází na den pouze v hlubokých roklích u Mrzku

podél granitu, a jest pokryla erným lupkem, na nmžlo šedý vápenec spoívá. Též

u 1'istoupími bylo uhlí v hloubce asi 70" na 3' mocné odkryto.

Podruhé vychází souvrství erveného pískovce na den podle prahorních bidlic

eskomoravského pohoí, a táhne se co úzký pruh od Brna, pes Lanškroun až

ke granitu Žamberskému, jest ale z vtšího dílu pokrylo vodorovnými vrstvami

kídového pískovce a opuky, které v oudolích tiché a divoké Orlice kolmé, vysoké

stny tvoí, pod nimiž jenom u Oustí nad Orlicí ervený pískovec ješt vychází. Uhelné

sloje nebyly zde dosaváde odkryty.

V nejvtší mohutnosti vystupuje ale ervený pískovec u oupatí Krkonoš-
ských hor, a uhelný útvar jest zde pod ním nejsilnji vyvinut.

Západní konec tohoto horništ nalézá se na jižním oupatí Ještda u Hodkovic,

a táhne se co úzký pruh k Malé Skále, kde se najednou více rozšiuje a podél paty

moiiútných Krkonoš k Bitouchovu, Píkrému, Dol. Štpanicm, Vrchlabí, Šelfm, Frei-

heilu, k Šaclíi, a odtud daleko do Slezska až za Waldenburk se prostírá. Na západní

a jižní stran kloní se celé souvrství pod mohutné spousty kídového útvaru, který

se zde u Malé a Velké Skály, u Prachová atd. v nejvtší své malebnosti vyvinuje.

Teprv jižn u eského Brodu vychází, jak jsme podotkli, opt na den. Hranice, podle

které kídový pískovec na souvrství tomto bží, jde od Malé Skály k Louku, Tatobi-

tm, Libuni, Železnici, Radími, Blohradu až k Zviinské hoe, která se z prahorních

bidlic skládá a zde jako ostrov z novjších útvaríi vyniká ; odtud bží hraniní ára

kídového pískovce pes Huntíov (GiintersdorO, Záboí, Ženskou bídu, Nesytu, Maršov,

Libntov ke Lhot u Kostelce, a od Trubijova k Starému Mstu u Náchoda, kdežto

podle prahorních bidlic Kladského pohoí opt do Slezska až k Waldenburku zabíhá.

Mohutné ostrovy kídového útvaru pokrývají ješt na lóvém behu Oupavy u Sedlovic

souvrství toto a tvoí též malebné Stny (das Steingebirge), kterým se Broumovské

oudolí od Náchodské krajiny dlí a v nmžto svtoznámé skaliny Abrspašské se spatují.

Již od paty Ještda blíž Hodkovic pozorují se spousty porfyru a mandlovce,

jotiž souvrství erveného pískovce prorazily. Tyto spousty nahromaují se znamenité

v Turnovském pohoí (na Kozákovu) a táhnou se jakožto kuželovité mezihoí až k Ji-

ínu. Jiná ada porfyrových hor poíná u Šaclíe a táhne se ve velikém oblouku podle

severní strany Broumovského oudolí, tvoíc krásnou adu honiolovitých hor. Plulonskými

tmito spouslanii, které po utvoení erveného pískovce teprv z hlubin zem vystoupily,

perušil se znamenit pvodn jednoduchý sloh tohoto horništ, a práv v tom leží

obtíže pi dolování.

Od Semil až k Vrchlabí leží pod erveným pískovcem jenom slabá sloj uhlí,

bezpochyby jedna z nejvrchnjších, a dolovalo se na ní u Ncdvziho nedaleko Semil
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a Petrovic blíž Vrchlabí, ovšem bez velikého prospchu. V tom smru táhne se též

v erveném pískovci pamtihodná sloj erného lupku, pružného a holavého, který

u Semil, Ruprechtic a Schwarzthalu pi^ekrásné skamenlé ryby (Palaeoniscus) a u Vrch-

labí též koprolithy (skamenlé lejno) pravkých plaz obsahuje. Z holavého lupku to-

hoto dlá se v tchto krajinách popel k mrvení. Mnohem vydatnjší jest ale dolování

na uhelných slojích u Salíe, Trutnova, Svatoovic a Hronova, Podle áry, která lato

místa spojuje, táhne se zde mírn vysoké pohoí, tak nazvané Žaltmanské hory
(das Faltengebirge), na jehož jižním ouboí ti mohutnjší, na severním ouboí ale n-
kolik slabších uhelných slojí až na den vychází. Ponvadž severn a jižné za tímto

uhelným pohoím ervený Permský pískovec panuje, myslilo se druhdy vbec, že uhelný

útvar zde do Permského vložen jest, nikoliv ale pod ním neleží. Omyl tento byl te-

prva od von Warnsdorfa (Gcognoslische Notiz uber die Lagerung des Nachoder Stein-

kohlenzuges ; neues Jahrbucli fiir Mineralogie 1841) odkryt a duchapln opraven.

Tak nazvaný zpodní, ervený pískovec, který dle dívjšího domnní pod kamen-

ným uhlím ležeti ml, jest totiž docela totožný s tak nazvaným hoejším erveným

pískovcem, který na uhelném pískovci spoívá. Po utvoení souvrství tohoto podlehl

ale celý útvar ohromnému pevratu, snad psobením vystouplých porfyrových hor.

Pevrat tento pozná so nejlépe z prezu Žaltmanských hor od Oupice k Ma-

lým Svatoiiovicm.

U Oupice tvoí ervený pískovec ploské sedlo, jehož jihozápadní kídlo u Libn-

tova kídovým pískovcem se kryje, severovýchodní kídlo ale u Záles kolmo stojícími

vrstvami opuky náhle se odezuje. Opuka tato ukonuje se u Malých Svatoiovic kí-

dovým pískovcem s píkrým jihozápadním oupadcm. Za tímto pískovcem poíná bez-

prostedn útvar kamenouhelný. Tenio útvar skládá se zde nejvíce z bílých a šedých

na povrchu erven zbarvených pískovc a tvoí Žaltmanské pohoí. V nm jsou dvé

sloje erného lupku s uhelnými vrstvami uloženy, jedna na jihozápadním svahu , druhá

na severovýchodním. Vrstvy tylo zapadají zpoátku pod úhlem 60" , dále pak pod

úhlem 20" k severovýchodu. V stejném uložení spoívá na tchto uhelnýcli vrstvách

ervený Permský pískovec, a na tom leží konen vodorovné vrstvy kídového pí-

skovce, které skládají mohutné Stny.

Toto pamtihodné uložení nedá se patrn jinak vyložiti, le tím, že po utvoeni

kídového útvaru souvrství východn za Zálesy násiln se vyzdvihlo, k severovýchodu

stlailo a nynjší oupad obdrželo; ást jihozápadní zstala ale pozadu. Tím povstala

mezi Zálesy a Svatoovicemi ohromná propast, do níž se celé souvrství opuky a kído-

vého pískovce sesulo, tak že mezi vyzdviženou a nepohnutou ást starších vrstev jako

klín vraženo bylo. Pozdjším splakováním a zanášením obdržela celá krajina nynjší

podobu, pi emž i ást erveného pískovce u Záles ku propasti se nahnula a tím

sedlo vytvoila.

Díve, když se na zvláštní uložení opuky Svatoovské ohled nebral, myslilo se,

že Oupický ervený pískovec zrovna tak pod uhlí zapadá, jako u Chvale nad ním
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luží. Z tolio pocházela pak domnCiika, že celý ilvar ulicliiý zde do Pcrniskélio soirvrslví

jest vložen.

Takové však perušení slohu tohoto horništ nesáhá dále než k Trutnovu a Žár-
káni u oupati Bukoviny ; dále u Vrchlabí a Semil mají vrstvy aspo na kraji pirozený

sled. Míslní úchylky objevují se ale ješt u Trutnova a zvlášté u Saclíe, jejichžto však

vylíení by meze tohoto lánku pesahovalo.

Dobývání uhlí jest nejživjší u Saclíe a Svatoovic na dolejší sloji, kdežto stední

nejsilnjší vrstva uhlí 6— 8' mocnosti dosahuje. Dále k Hronovu a Ždárkm seslabují

ale vrstvy o nco, pod nimi však leží tam vrstva hlinité železné rudy, která s ohledem

na zdejší uhlí, snadno v koks promnitelné, veliké díiležitosti nabývá.

Ml jsem mnohonásobnou píležitost, krajinu tuto skoumati a o její prospšnosti

k dobývání uhlí se pesvditi, proež musím tím více lítost svou nad tím vyslovili, že

neúnavný lidomilec, nebožtík Náchodský dkan Regner, který v této krajin ve spojení

se svým bratrem, zkušeným to horníkem, o zvelebení uhelných dol u Hronova s veli-

kými obtmi se staral, u prmyslník a podnikatel žádné podpory nenašel. asto se

tisíce zakopávají v krajin, kde dle nevývratných dkaz zemznaleckých vydatného

uhlí býti nemže, n. p. u Nehvizd, u Motola, na Petin v Praze atd. ; taková krajina

ale, kde uhlí na bílém dni leží, zstává nepovšimnuta !

Znamenité mohutnosti nabývají zdejší sloje na slezské stran, zvlášt u Wal-

(lenburku, kde opt na den vycházejí. Na eské stran prostírá se uhlí bezpochyby ješt

daleko pod erveným pískovcem, ovšem ale v znamenité hloubce, ponvadž jižnji ne-

jenom celé souvrství erveného pískovce, nýbrž i vrstvy kídové nad ním leží. Pro-

zatím není nadje, aby se dolováním odkrylo-

Tím ukonil jsem krátký pehled (nikoliv popis) hornišf kamenného uhlí v ce-

chách, v nmžto jsem se snažil, dle nynjšího stavu zemznaleckých zkušenosti, aspo

jakýsi obraz útvaru tohoto a nkteré pomcky k jeho poznání podati.

V Rakouském mocnáství vyskytuje se kamenné uhlí ješt jenom v Morav a ve

Slezsku, všude jinde jest pouze hndé uhlí v rozliných útvarech uloženo. Popis tchto

jiných hornišf musíme prozatím zanechati jiné dob. Však než tento pedmt opustíme,

vrame se v duchu ješt jednou do onch pravkých dob, v nichž bujnlo to rostlin-

stvo, jehož zbytky práv ohromné zásoby minerálního paliva tvoí.

Pomry, v nichž se toto rostlinstvo nacházelo, byly ovšem jiné, nežli pomry

dnešní. Jenom ve vzduchu teplém, bohatém na vodní páry a uhlinalku (Kohlensáure),

mohlo se tak bujné rostlinstvo vyvinouti. Pevládající v uhelných vrstvách kapradiny

a plavun poukazuji, obracujeme-li se v dnešním tvorstvu po úkazech podobifých, na

rostlinstvo nízkých ostrov v Tichém oceánu a západní Indie. Ponvadž však na celém

.svl, kdekoliv se kamenné uhlí vyskytuje, podobné otisky se nalézají, musilo po celé

zemi stejné teplo rozšíeno býti. Teplo takové nemohlo ale pocházeti od slunce, nýbrž

z jiné píiny, totiž z vlastního tepla zem.

Musíme tedy pijmouti, že zem od té doby, v niž se kamenné uhlí tvoilo, až

do nynjška, znamenit vychladla.

Jaký pohled mly tenki-áte Cechy?

Prahory: Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, jihovýchodní ást, jakož i mnohé kra-

jiny silurského útvaru vystupovaly již co ostrovy nad vodstvo, jímž vtší díl Evropy

byl pokryl. U nízkých beh tohoto vodstva, snad také u poíí ek tehdáž mnohem mohút-
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njších, vyvinuly se houšt podivných kmen a list, jejichž zhylkm v kamenném

uhlí se obdivujeme.

Pohled na takovou houšf podává nám piložený výkres lab. 15., dle obrazu Dra.

F. Ungra zhotovený*).

Spatujeme ped sebou mlký ostrov nebo nízký beh, vlhkým lesem pokrytý

a stojatou vodou mnohonásobné prostoupený. Všechno nese na sob ráz pvodního

tvorstva, které, nerušeno nikde vyšším tvorem, pouze silám pírodním podléhá. Skrze

temena strom hust spletená proráží jenom sporé svtlo slunce mlhou zahaleného, tak

že i blízké pedmty oku se ukrývají.

Pevládající stromy jsou Lepidodendra, vyznamenávající se pravidelnými jizvami

svých kmen a zvláštním vidlinatým rozdlením vtví. Hustými, ale jednoduchými

listy pokryté vtve sestupují v široké košaté koruny, pod nimiž i ve dne temnota pa-

nuje. Množství cizopasných rostlin usadilo se všude na odemelé jakož i živé kmeny,

a dodává krajin ráz, v dnešní dob nám docela neznámý.

Více v pozadí vystupují mezi Lepidodendry stromovité kapradiny, vyznamená-

vající se štíhlým bezvtvým kmenem a krásnými korunami svých velikých, jemn zpe-

ených list. Jsou to kapradiny z rodu Pecopteris. Mladý kmen toho samého rodu

nalézá se na levo v popedí.

Také cizopasné rostliny, ped tím podotknuté, náležejí vesms ku kapradinám,

jmenovit rody Hymcnophylliles a Sphenopteris, které ve vncích se strom dol visí,

pak ono široké, vezané listí (Woodvverdiles a Trichoraaniles), kterým se kmeny z dola

až nahoru potahují, pak i chvostnaté chomáe jiného kapradí (Cyclopteris), které zde

onde so uhnízdilo.

V pozadí, skoro docela v mlhu zahalené, stojí skupení kalamitu ili onch pe-
slinalých rostlin, které tak velikou ást rostlinstva oné doby inily. Konen zmínili se

mžeme ješt o menší bahenní rostlin s vetenatými vtvemi a listy (Sphenophyllum),

jejíž rody již také docela vyhynuly.

Takovéto, nebo aspo podobné lesy pokrývaly druhdy krajiny, kde se nyní ka-

menné uhlí nalézá.

Jak zahynulo toto rostlinstvo? Nejinak, nežli potopou. Ponoilo se, co díve

bylo na suchu, a na potopené lesy zaneslo se nesmírné množství rozdrobeného kamení

a písku, až znovu na suchém povrchu jeho rostlinstvo se ujmulo a po asech opt potopilo.

Jaké ohromné množství látky a jaké nesmírné doby k takovému vytvoení po-

tebí bylo, nebudu znovu vykládati ; zmínil jsem so o tom již naped pi výkladu o p-
vodu kaTnenného uhlí.

Poznáváme z toho, jak se tajemná rouška pravku dle znamení v zemi ukrytých

aspoíí z ásti odhahti, a bývalá podoba její vylíiti mže.

Skoumání takové, vede-li k výsledkm k víe podobným, náleží k nejzajímavjším

v celém pírodozpytu — jest lo archaeologie nejstarších vcí, archaeolog-ie pravku.

*) Die Urwelt in ihren verschiedenen Bilduu!;sstufe« von Dr. F. Unger 1S47. Se 14. velikými

oirazy, na nichž rozliiué doby pravku mistrovským vylíením a s ducliaplnou pudobnosti

pedstaveny jsou.
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Místopis ili topologie smysl vbec.

Sepsal prof. Dr. J. Prky n.

(Dokonení.)

V. Cil m a t, ili všeobecnji pojmuto smysl kožní, podává jak pro sebe, tak

i ve spojení s pohyby chmatacími a odslraovacími, nejbohalší látku ko skoumání to-

pologie smysl. Povrchní kže zaujímá nejenom jakožto ústroj smyslní nejvtší pro-

stranství, nýbrž podává také ostatnímu svtu na všech stranách místa, kde se na tento

smysl ouíinkovati mže. Pi skoumání pedmtu tohoto musí se ohled bráti na rozliné

zpsoby citu a pak na rozdlení citlivých míst na kži ; což poslední obsahem vlastní

subjektivní topologie smyslu kožního jest.

Na ob tyto vci vezmeme nyní pi podrobném rozjímání všelikých cit náležitý ohled.

a) Nejobyejnjší zpsob citu smyslu kožního jest cit hnutnosti, a sice jak

látky kožní tak i vnjších omakaných tles. Tlakem na pevný povrch smákne se ást

kže mezi tímto povrchem a vnitními kostnými lánky, a tím jakož i dle pomru
užívaných sil udává se citem pi tom povstávajícím, který se až k bolesti zvýšiti mže,

velikost odporu, tvrdost a pevnost vnjších tles. Podobné se pozoruje, vniká-li tvrdý

pedmt na kži, pi emž se tato ovšem více trpn chová. Pro tento zpsob citu,

zevnitním tlakem povstalý, mají rozliná místa na kži rozlinou itelnost. E. H. W e-

ber a po nm jiní vynasnažovali se itelnost tuto kružidlem s otupenými konci usta-

noviti a dle stup seaditi. Ramena kružidla musejí se postupn od i m, m. až k 50

m. m. rozevíti, aby se ob dotknutá místa citem rozeznati mohla. Dle tchto zkoušek

rozeznává špika jazyku tlak kružidla nejjemnji, a sice již pi malé vzdálenosti (až

k 1,09 m m., v okrouhlém potu 1 m. m.) ramen. Potom následují špiky prst, pysky,

briška na prstech, prostedek jazykového hbetu, špika nosu atd., až konen pichází

kže na prostedku pátee. itelnost, zaínajíc od špiky jazykové až k prostedku pátee,

má se tedy k sob, jako obrácen vzdálenosti ramen kružidla, tedy jako ada 50—1

Zmínil jsem se zde o tchto pomrech, ponvadž pozdji na n se odvolám. Pohíchu

nevzal Weber ve svých tabulích ohledu na postranní kži hbetní, což práv pi skou-

mání, o nmž pozdji promluvím, dležité by bylo.

b) Mezi mechanické pocity kže náleží také rozeznání rozliných slupi drsnosti

a hladkosti povrchu tles. K citu tomuto hodí se zvlášt vnitní plochy ruky a nohy,

ponvadž chmatovými arami opateny jsou a stídáním rýh a vyvýšenin nejmenší ne-

rovnosti mnohonásobn se kže dotýkají a menší tlesa sem tam se obracují, což ze-

telnost pocitu nemálo zvyšuje. Také pro tento zpsob chmatu dá se zvláštní topologie

vystaviti, kteráž ale k pedešlé se úzce pipojuje. Prof. Valentin uveejnil nedávno

své zkoušky v tom oboru (Archiv f. physiol. Heilkunde Xf. Bd. N. XX, a XXVII. l'ber

die Dauer der Tasteindrucke). Sestavil si hodinový stroj s vymenými koleky, které

se závažím s uritou rychlosti pohybovaly, kyvadelní hodiny udávaly mezi tím as

obhu tchto koleek. K osám tchto koleek pipevnily se po sob desky z deva

zimolczového (Buxbaum); a na krajích jejich nacházely se zuby jako na patením kole.

Dolknula-li se na njaký as špika jazyku, prstu nebo jiná ást tla tchto zub,

povstal zvláštní pocit, jejž Valentin výrazem : zubatý, vlnitý, hladký, vyleštný („zahnig,

wollig, glatt, polirt") naznail. Pi tchto zkouškách vzal se ostatn ohled na stupn

teploty, na elektrické, chemické vlivy a nevrodynamický slav zkoušejícího, Výsledky
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Ichlo zkoušek ncinolily ovšem pro iiuzpiisobiiost mnohých míst na lelo a pro ncsnad-

nusl, ziiiliti llak dle vlastní vle, tak pesné býti, jako zkoušky Wcbrovy; nic mén
ale mohou se jakožto podstatný doplnk k dosavadním zkušenostem považovati, a nabý-

vají tím vtší zajímavosti u porovnáni s podobnými zkouškami v oboru fysiolog-ické

optiky a akustiky.

cj Pocity sval pi rozliných pohybech, pi rozliném tlaku mezi tlaením, pocity

pi-i udržování tla v rovnováze, pi chilzi, pi rozliných hrubších a jemnjších pracích,

nemohou se zde mlením pominouti , nebof nedají se od chmatu oddliti. Také tyto

pocity pipouštjí a požadují zvláštní topologické zpytování a zkoušky. Také zde daly

by se nejjemnjší rozdíly poznati, a sice s ohledem na rozlinost inných skupenin

sval, s ohledem na stupe pocitu, jejž trvání této innosti za následek má, a na hrubší

nebo jemnjší kožní cit v kloubech a ukonujících místech, s ohledem na vtší nebo

menší cvienost a náchylnost zkoušejícího. Velmi mnoho pohnutek ku pohybm ne-

pichází ani k uvdomní, dje se skoro následkem pudu. Sem náležejí zkoušky

s proutkem (Wíinschelrulhe), s prstenem na nitce uvázaným a mezi dvma prsty dr-

ženým, který se brzo ellipticky v rozliných smrech, brzo v kruhu pohybuje, což bez-

pochyby z pólo libovolných ale nepozorovaných pohyb ruky pochází. Snad by se sem

také pipoísti daly stolohyby v nynjší dob všude opakované. Já sám podnikl jsem

ped 32 lety etné zkoušky o závrati, pi emž jakožto hlavní výsledek se ukázalo>

že pi jistých dojmech mozku ouinek na všechny svaly díku (Rumpf), konin a oí

pechází, naež se tyto ásti k jednostrannému neuvdomenému pohybu nachýlí, a a-
koliv toto od nás samých vychází, pedce na vnjší pedmty se penáší.

(1) Jiný zvláštní zpsob chmatu jest pocit s I u p li teploty. itelnost teploty

jest na rozliných místech rozdílná. Mnohem vtší jest na hoejším povrchu ruky

a noliy, nežli na vnitním, který jest více otužen. V oblieji jsou zvlášt klapky oí

a pysky v lom ohledu citelné. Ostatní obyejn pokrytá ást tla jest také zimy a tepla

citelnjší. ím více míst na kži najednou teplem nebo zimou se dojímá, tím více

vniká pocit tento do vdomí. Také pedešlý stupe teploty na kži ustanovuje pak

pomrnou itelnost zimy nebo tepla, Pi tom musí se podotknouti, že se teprva fysi-

kální odpory vyrovnali musejí, díve nežli ústroj k no.málnimu stednímu stupni itel-

nosti se navrátí. Tím zpsobem sneseme v parních lázních velmi silné a náhlé ochla-

zení bez nepíjemného citu a škodlivých následk. Dutý zub mže býti velmi citlivý

pi požívání teplých a studených tekutin, ale bez bolesti snese dojem jejich pi rychlém

následování. Zajímavé bylo by ustanoviti teplomrné stupn zimy a tepla, pi nichž

na rozliných místech tla bolest se zpsobuje. I v tomto oboru uinil Weber

ehvalný poátek. Také svtlo zajisté dojímá smysl kožní, tyto dojmy ale jsou píliš

jemné a neurité, aby se od každého pozorovati daly. Rovnž elektrinost a g a 1-

v a u i s m u s zpsobují rozhné pocity dle stupn, smru, obmezení jejich ouinku

a jiných okolností, a bylo by páti, aby se v tom ohledu brzo soustavné zkoušky vy-

vedly. Nezdá se, že by magnetismus i pi nejsilnjším napnutí na nervy ouin-

koval, leda snad v nemocném stavu. Co se o rasínictví, siderismu, zvíecím ma-

gnetismu pokládati má, o tom musím prozatím svj úsudek zadržeti. Snad by se dal

ouinek njaký oekávali od d ia magne ti s m u, který, jak známo, též na ústrojné

látky psobí.

e) Také se musím zmíniti o psychickém vlivu na kožní nervy. Kaž-
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ddinu jest známý ouíinck pozornosti na pocit kožní. Lcžímc-li pokojnC v posteli, se-

díme nebo stojírae-li a obíráme-li se píi tom v myšlénkáuli s jinými pix'dmty, nemáme

žádného uritého citu o stavu své kožní soustavy. Sotva ale, že svou pózo rnost na ni

obrátíme, hned zpozorujeme tlak podložky a okolních ástí sedadla nebo lihadla, zde

onde teplé nebo studené místo na kži, mrazení, svrbení, píchání, tahání a jiné pocity,

i znaky nemoci, je-li k tomu náklonnost, skoro tak asi, jako homáopathové pi phar-

makodynamických zkouškách. Ba poznáme brzo s podivením, že své pocity v rozliných

dílech tla mžeme sebírati a s nimi sem tam pecházeti, což zvlášt pod vlivem jiných

osob a pedmt (stíhání vlas, železná špika) se dje. Sem náležejí také jako z pudu

povstávající reakce itelnosti a pohyblivosti pi hrozícím nebezpeenství.

Zvlášt zajímavou topologii podaly by pocity smilnosti, bolesti a ošklivosti. Sem

náleží také vzbuzení studu pi odhalení rozliných míst tla, což ostatn u rozliných

lidí dle zvyku rozliné býti mže. Ješt jiné duševní dojmy mají rozliný ouinek na

pocit a úkony kže, kleráž dle povahy osob na rozliných místech rozlin dojmuta býti

mže, jako n. p. pi strachu a leknutí, pi radosti a žalosti, zlosti, udatnosti atd.

P Picházím konené ke zvláštním zkouškám, jimiž tuším nový píspvek
k topologii kožního smyslu se podává. Zkoušky tylo týkají se pocit sem tam

pecházejících, které se pi užívání deštní koupele na hbetní kži pozorují. Již r. 1839

podal jsem do letopis Krakovské university zprávu o svých pozorováních v tom oboru.

Ponvadž ale lékai a znalci fysiologie , jak se zdá, této zprávy si nepovšimli,

a pedce by prospšné býti mohlo, aby se do všeobecného skladu pírodních vd pi-

jala, a s jinými zkušenostmi porovnávala a užitenou stala, odhodlal jsem se, zprávu

tuto ponkud rozšíenou tenástvu tohoto asopisu pedložiti.

Velmi asto užíval jsem deštní koupele, jak pomocí Schneidrovy skín v užívání

byla, necítil jsem ale pi tom nie zvláštního, leda zimu a teplo a narážení vodních kapek

na kži. Pocit proudní na hbetní kži, bžící shora dol, považoval jsem za pi-

rozený a nepátral jsem dále po jeho píinách. Vysvitá samo sebou, že voda v nesíslné

kapky rozstíknuta, na hbetní kži narážející a odtud k bokm odplývající zpsobili musí

pocit proudu dol jdoucího , a mohlo by se oekávati, že pi užívání deštní koupele,

když tlo na.še zpíma stoji , ten a žádný jiný pocit pozorovati se musí. Tomu ale

lak není.

Cítíme-li v prvním okamžení proud dol jdoucí, následuje hned v nejbližším

okamžení proud zdánliv v protivném smru, od beder k lopatkám vystupující, pak opt

proud sestupující, a zas na to proud vystupující atd. Zdá se samo sebou, že vystupu-

jící proud odtékající vodou se nezpsobuje, ba že i sestupující proud výhradn od splý-

vající vody záviseti nemže. Ahych se o lom pesvdil, zídil jsem vodní skíni tak,

aby kapky kolmo dol padaly, nikoliv ale, jako u Schneidrova stroje, vodorovn vysti-

hovaly. Položíme-li se pak pod okap, dotýkají se kapky vody souasné všech míst

hbetní kže od plecí až ku kíži v kolmém smru , a nemžeme oekávati proudní

vzhru a dol se opakující. Nic mén pozoruje se toto proudni zase v tom samém

zpsobu. Z toho vysvitá, že se proud sice narážením kapek vzbuzuje, ale smr jeho

a pochod citu z jiné píiny odvoditi musí. Neleží-li ale píina tato v padajících kapkách,

musí ležeti v kži samé, a jest tedy subjektivní výminkou. Myslíme-li, že prvním a ná-

hlým naražením kapek na celou hbetní kži zvýšený pocit povstane a pak opt na

okamžení menší citlivost se zjeví, a to v neustálém slídání se opakuje, nemže z toho



364

povstali žádný proud v uritém smru, nýbrž jenom ada pocit stídav zvýšených

a umírnných. Tomu ale tak není. Mysh'me-li, že citlivost na rozliných místech hbetu

jest rozhná, na pleccch vtší nežU u kíže, a že od plec ku kíži zponenáhla se umen-

šuje
,

pozoroval by se pocit nejdíve a nejsilnji u plecí a pokraoval by dále. Ale

mezi tím by se plece opt zotavily, a opakovalo by se to samé, jako ped tím. Ale ani

to se nepozoruje, nýbrž proud jde stídav dol a nahoru. Mohli bychom tedy mysliti,

že lhty, v nichž se kže zotaví, od plec ku kíži se umenšují, tak sice, že na plecích

vtší doby k zotavování jest potebí, nežh na kíži, a že n. p. shora dol adu : 6, 5, 4,

3, 2, 1, 2, 3 tvoí. V té pípadnosti by lhta na plecích 6 okamžení trvala, na kíží

jenom Ii, a tak nazpt nahoru. Tímto výkladem zmotaly a smísily by se ale pocity,

leda že bychom zárove pijali, že citlivost také od jednoho konce ke druhému roste

a od toho k druhému pokrauje, asi dle následujícího pravidla

:

6. 5. 4. 3. 2. 1.

5. 6. 4. 3. 3. 1.

4. 5. 6. 3. 2. 1.

3.
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iiahoo udaných, hrbelní kže v stední áe nejmén citlivá jest, a že citlivjší místu

od posledního krního obratle po obou stranách dol ke kiiži bží , ímž by ovšem

ellipsa povstala. Také by se mohla zkouška v tom ohledu vyvésti, zdali pi rozliném

ohátí kže na jedné a druhé stran, nebo pi užívání rozlin oteplené vody v po-

dob cllipsy u pochodu citu nco se mní.

Konen zstala mi k rozhodnutí ješt otázka, zdali pi tchto zkouškách pouze

hmotné narážení vody píinou onoho citu jest, nebo ješt njaká vlastnost její pi

tom se ouastní. Vzal jsem tedy ke zkouškám prosýpaný íní písek, co možná stej-

ného zrna a bez prachu. Obaliv hlavu šatem pustil jsem písek zvláštním ešetem na

záda vodorovn natažená, a podobný ouinek
, jako ped tím se objevil. K docílení

ješt vtší stejnosti a libovolného zvýšení pi mechanickém psobení vzal jsem pak

také drobné ptaí broky ke zkoušce. Pocity objevily se na to v tom samém zpsobu.

Dal-li jsem ešeto výše postaviti , aby nnrážení citlivjší bylo , nemohl jsem žádný

rozdíl v proudní pozorovati ; snad byla tomu bolest tím zpsobena na odpor. Jiná

zmna zkoušky záležela v tom , že jsem si u známého varhanáe dal otevíti vtrní

troubu a z ní skrze zvláštní plechové ešeto silný vtrný proud na celá záda pustil.

Také pi tom ukázaly se stídavé proudy velmi zeteln. Nemohl jsem ale tuto zkoušku

dlouho vydržeti, ponvadž mne pi teplot ostatn jenom stední brzo všeobecný mráz

popadl. Ješl jiná zmna zaídila se tak , že jsem dal šttiny na plátno pišíti a pak

toto na devné válce tak upevniti, že jistý zpsob nekoneného kartáe povstal. Dal

jsem válce otáeli a piložil jsem záda, pi emž ale proud dle jednoho smru tak pe-

vládal, že jsem žádný protivný proud pozorovati nemohl, akoliv pesvden jsem, že

by se pi nástrojích dokonaleji zízených také pozorovati dal.

Zkoušky tyto necht se pijmou jakožto píspvek k místopisu kožního smyslu.

Piznávám se, že nejsou ovšem ješt v takové rozsáhlosti a na lakovém množství osob

vyvedeny, jak to vc žádá; proež rád penechávám jiným, zvlášt pedstaveným

veejných ústav, nemocnic atd., opakování a rozšíení tchto zkoušek. iním je na

to pozorný, že se jich v mnohých pípadech jakožto diagnostického prostedku uží-

vati dá a že tedy k obohacení fysikálního diagnostického ústrojí, jakož i k ustano-

vení rozliných koupelí sloužili mohou.

O tabáku.

Od Emanuela Pnrkyn.

Mimo druhy obilní a luskovité, k živobytí nejpotebnjší, poskytují nám nyní ze

všech pstovaných rostlin hlavn vinná réva, tabák, káva a cukr nejvíce lahdek, jichž

se všeobecn užívá. Pojednáme asem svým o všech tchto rostlinách, v lánku tomto

chci tenástvu podali rozpravu o tabáku, jehož užívání každému z nás dostaten jest

známo, mén ale zajisté pirozená povaha rostliny, z níž pochází, a zpsob, jímž se ke

kouení a šnupání pipravuje.

S popisem rostliny této, nejprvnjší to podmínky všeho kouení a šupání,

poneme.

Ona rostlina, z mžto nejvíce tabáku se dobývá (Nicotiana tabacum), jest píbuzná

s naším durmanem (panenskými okurkami), blínem a zemákem, kteréžto rostliny vesms

do ádu lilkovitých (Solaneae) náležejí.
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Sprostý tabák (Nicot, tabacum) dosaiiuje výšku 5 stevíc, listy jeho, až

na 3 si, dlouhé, mají podobu list kostivala (Sympiiytum), jsou špiaté, plstnaté, a mají

silný zápach, skoro jako blín. Kvty jsou krásn ervené, trubkovité, nahoe jako

nálevka, a stojí v hustých latách (Rispen). Vlast jeho jest Virginie v severní Americe_

Mén rozšíená a pstovaná rosthna jest tabák velkolistý (Nicot, macrophylla),

k pedešlému velmi podobný, jehož listy ale délku 5 st. dosahují. Tabák tento jest

velmi dobrý, sází se ale jenom v jižní Americe. Tabák lepkavý (Nicot, gluti-

nosa), zde onde v Nmecku k poteb sprostého lidu sázený, má mnohem kratší kvty

než blin, zažloutlé, a více tupé, srdcovilé a chlupaté, jako lepem napuštné listy;

z nho se dlá tabák velmi silný a štiplavý. Ješt mén se pstuje selský tabák

(Nicot, ruslica), k pedešlému podobný, ale s hladkým listím a zelenavým kvtem.

Semene jeho potebuje se s prospcliem na dlání oleje, kulavý tabák z nho zho-

tovený jest ale velmi slabý. Taktéž zídka pstuje se panenský tabák (Nicot,

paniculata), též se zelenavým kvtem, ale s dlouhou trubkou, jako u sprostého ta-

báku. Pamtihodný jest ínský tabák (Nicot, fruticosa), který má podobu silného

kee a 10 si. výšky dosahuje, ostatn ale v kvtu a listech se sprostým lakákem sou-

hlasí. Vlastn není také nic jiného, než odrda sprostého virginského tabáku, nikoliv

ale, jak se domnívali, v Cíii pvodní. Vycházejíc z léto domnnky myslívalo se, že tabák

a užívání jeho již ped vynalezením Ameriky v in známé bylo , z novjšího badáni

ale vysvitá, že teprva pozdji do Cíny z Ameriky dovezen byl a tam se zvláštním

zpsobem zvrhl.

Zvláštní zápach taháku pochází z lálky , která , chemickým zpsobem sama pro

sebe vytažena, povahu oleje má, jsouc beze vší barvy a docela prhledná. Chemikové

Reimann a Posselt vydobyli (uto látku nejdíve, a nazvali ji podle latinského jména

rostliny Nikotin. Lálka lato jest nanejvýše jedovatá, a zápach její upomíná na zápach

odlivek pi starých zanedbaných dýmkách. Zdá se , že v erstvé rostlin, soudíme-li

podle omamujícího zápachu, velmi mnoho Nikotinu obsaženo jest, ponvadž ale sušením

a fabrikací velmi mnoho vyichne a pi kouení mnoho z této lálky v sražené páe,

v dýmce a na konci cigára še zadrží, pichází jenom velmi málo do koue samého.

Vždy ale bývá v koui tabákovém Nikotinu dost, aby se jím dávení, opíjeni nebo obvese-

lení mysli zpsobilo, což se dle povahy kuáka a dle jeho zvyku ídi. Ješt mén ou-

inkuje Nikotin ve šíiupavém tabáku. Silnji nežli kouením a šíiupáním dráždí se slinné

žlázy a zažívací ústroje žvýkáním tabáku, což u lodník v Americe, v Tyrolsku a u nás

sem tam u sprostého hdu ve zvyku jest. Ohlídnmež se blíže po ouinku Nikotinu.

Jed ouinkuje vbec jenom tenkráte, když do krve pijde; to se mže dvojím

zpsobem státi ,
jednak poranním, n, p. jedem napuštnou zbraní anebo uštknutím od

hada, jednak strávením, jako pi otrávení rostlinnými a kamennými jedy (k. p. utrej-

chem). Požívaný jed sdlí se podle povahy své díve nebo pozdji žilám, jimiž se strá-

vená potrava ze stev erpá, pichází pak do srdce a od tamtud do -všech oad tla.

Tím povstane závrat (když do mozku pichází), ochrnuli nerv, zapálení a jiné chorobné

výjevy, a konen i smrt, podle síly jedu. Jak rychle se jed do krve dostává a jak

rychle na nervy ouinkuje, spatujeme nejvíce pi požíváni lihových nápoj. Jak mile

opilost zane, byf i v nejslabším zpsobu, co zvýšená veselost nebo posilnní po mdlob,

vnikla již krev lihovinou napuštná ze stev do srdce a odtud do mozku a nerv v ou-

dech. Každý již více mén na sob samém zkusil, že to píliš dlouho netrvá. Jedy, jak
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již podotknuto bylo, ouinkují s rozlinou prudkostí, iiéklerú se stávfijí jedem tepna

v tle, když se šfávami jeho se smísí, jako n. p. olej liokýcii mandlí; jiné zase zruší

se v žaludku, akoliv v ranách psobí, jako n. p. hadí jed (proež bez nebezpeenství

taková rána vyssáli se mže, ncní-li jen v ústech oteveného poranní).

Jed tabáku; který v malých dávkách požívaný obveseluje, po prvních nepíjem-

ných pípadech píjemn ouinkuje a konen neodolatelným zvykem se stává, sloužiž

nám za piklad ouinku jedu vbec. Ještrky , žáby a jiná malá zvíata pojdou

v okamžení, když se jim jediná kapka tabákové šfávy do úst vleje, akoli v takové

šáv málo Nikotinu býti mže, an se pomr jeho v listech dle váhy má jako 6 : 1000.

Slepice, jimž se nit v tabákové šfáv omoená jehlou skrz kži provlikla, pošly po n-
kolika minutách. Pes, jemuž se tabáková šfáva do žíly na stehn pustila

,
pošel druhý

den na to v keích, a hned šest minut po operaci se zdávil. Jiný pes pošel v tom

samém ase po užívání 5 '4 drachmy rozetoných tabákových list. Vyvedlo se mnoho

podobných zkoušek, a ze všech vysvitá, že rozetené suché nebo ovlažené listy tabáku,

šfáva z tabáku vyvaená nebo tabákový olej, který se v nálevkách dýmkových uahro-

maduje, na zvíata co nejprudší smrtící jed ouinkuje, nech se již do nich ústy nebo

ranou pipraví. Nejmenší dávky istého Nikotinu usmrcují i velikého psa v okamžení.

Že i lidé malou ástí Nikotinu usmrtili se mohou , dokazuje povstný proces hrabte

Bocarmée, ped dvma lety v Bruselu vedený. Z dívjších as, kde se dílem odvaru

tabákového, dílem tabákových list proti ránám a kožním nemocem užívalo, ví se, že listy

na otoky položené dávení zpsobují. Ješt vtší ouinky jeví tabtfk uvnit užívaný, proež

se od nho jakožto lékaskélio prosli-edku již dávno upustilo. Jenom z prudké jedo-

vatosti Nikotinu vysvtluje se, že u zaáteník v kouení z pelikání slin, tabákovým kou-

em proniknutých, dávení se zpsobuje, nebo jediné cigáro nebo dýmka obsahuje ne-

vážitelnou ást tohoto jedu. Zponenáhla ale uvyknou nervy tonmlo dráždní, jímž se

výtok slin a tedy trávení podporuje, z ehož se pak, jako pi dobrém trávení vbec,

mysl vyjasní a rozveselí. Jenom pUvání pi'i kouení jest vždy škodné, nebo se tím

slinné žlázy takka vyerpají. Ovšem pi tom záleží vždy na povaze a zvyku lidi, zdali

totiž jenom prost kouí , nebo jako Turci kou políkají, nebo jako Amerikáni tabák

žvýkají , nebo jako cikáni šávu tabákovou z dýmek ssají. Pi všem tom jest pedcc

Nikotin hlavni vcí, nebo jenom k vli nmu tabák se kouí, anat by jinak i sláma

kouiti se mohla.

erstvá rostlina obsahuje ale lolik Nikotinu, že by užívání její velmi nebezpené

bjld. Sušením vytáhne se ást této látky, ale i potom jest tabák ješt tuze prudký,

musí se ješt ve vod moiti a zvláštní pípravou píjemnou chu obdržeti, aby se vbec
užívati mohl. Mnoho záleží také na pstování rostliny samy, jak to také u mnohých
jiných rostlin vidíme.

Tabák, jako každá rostlina, závisí od pdy a povtrnosti, ale pedce jest mnohem
tvrdší ve své povaze, nežli mnohá jiná jižní rostlina. Tabák daí se také v severních

krajinách, ale ztrácí pak svou dobrotu. Jenom v stední Americe daí se nejlépe, již

na ostrovech indických, akoliv též pod rovníkem leží, není tak dobrý, nejmén mu pak

svdí Evropa, kdežto jenom dobrým mrvením a vybranou pdou nahrazuje se nedo-

statek píznivých okolností, v jakých se v Americe nalézá. U srovnání jest v Evrop
uherský a turecký tabák nejlepší.

K vyskoumání okolností, v jakých se tabák v Americe daí, vyslala francouzská
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vláda píírodoznalce Rey-a do Ameriky. Obsah zprávy jeho jest zkrátka následující. Je-li

pda lehká, istá, drobivá a vlhká, lak že ji koeny snadno proniknouti mohou, vyvinou

se listy velmi snadno a obdrží všude stejnou barvu, jako n. p. tabák ve Florid, Mary-

landu, Massachussetsu a Havan. Hrubá, tžká piida vytvouje svraštlý, hrubý tabák, jako

n. p. v Missuri. Na tuné a pevné pd jsou koeny krátké a listy tlusté a tmavé,

jako n. p. ve Virginii.

Tím zpsobem ouinkuje fysikální povaha pdy na tabák. Ale ješt více ouin-

kuje luební povaha její. Rey nalezl v pd draslovilé ve Virginii, Tenessee a na

Missuri tžké tabáky, v písité a prstnaté pd Marylandu ale lehký tabák. Písitá

a vlhká pda dává tuhý, silný tabák, pda u moe hoký, jako n. p. na Kub a jiných

ostrovech. Mrvení ovím hnojem má za následek štiplavý a smrdutý, mrvení kravským

hnojem ale velmi jemný a vonný tabák. Ponvadž hnj hovzího dobytka mnoho

drasla obsahuje, ouinkuje takový hnj také jako draslnvitá pda, a tabák má pak tuné,

tžké listy, kdežto koiiský hnj, na draslo chudý, lehké listy vytvouje a též zemi zky-

puje. Tchto zpsob hnoje užívá se dle poteby bud k docílení tžkého tabáku k šu-

pání , nebo lekhého ke kouení. Mimo to musí se pole ped severním a východním

vtrem chrániti, an tabák málo zimy snese. K setí bére se v studených krajinách vždy

semeno takového tabáku , který již povtrnosti chladné uvykl , nikoUv ale semeno

z pvodní vlasti, ponvadž pak nejdražší odrdy zakrní, tedy v stední Evrop se-

meno ze severní Ameriky, Uher nebo Francouzska. V zemích, kde tabák k nejhlav-

njším pedmtm obchodu nenáleží, mže se zrovna do ouhoru seti, ponvadž se

tíletím mrvením uspokojuje
;
jenom pda musí býti zkypena. Po luskovinách se prý

nedaí, výborn ale po jeteli a okopávaných plodinách. Pšenice, po tabáku setá, daí

se lépe nežli po ouhoru, zvlášt proto, že stébla tabáku státi zstanou a pak po vyta-

hání koen se zaorávají. Nejlépe se ale daí tabák po taháku, a každým rokem na-

bývá pak lepších vlastností. V severní Americe poskytuje mimo to ten užitek, že píliš

bujnou pdu, zvlášt po vypálení les, zmiruje, tak že již po nkohka letech všechny

polní plodiny nésti mže, píliš chudou pdu ale zlepšuje Z toho poznáváme tedy, že

akoliv tabák jisté látky v pd miluje, pedce ledajakou pdou se uspokojuje, zvlášt

bée-li se ohled na upotebení jeho. eho však povždy nevyhnuteln požaduje, jest

neustálé ošetování. Již setí jeho jest obtížnjší, nežli u jiných rosthn. Ponvadž jest

tabák jižní rostlina a záhy rsli poíná, musí se v chladnjších zemích, aby nezmrzl

a pedce hojných hst doslal, již zpoátku bezna nebo nanejvýše v dubnu do ochrán-

ných záhon zaseti, odkud se snadno penésti dá. Semeno se dá nejdíve do vody, aby

klíilo, až se ukazují bílé puntíky, pak se prosypá s popelem a pískem skrze ešeto

do záhon, a tam se pikryje vrstvou dobré zahradní pdy, k zalívání musí se bráti

konve s cedníkem a mkká, ne píliš studená voda. Záhon musí býti neustále pikrytý,

a teprva když mladé rostliny vyrazí, mže se pi slunci nebo pi teplém dešti odkrýti.

V teplých zemích jest takové ošetování ovšem zbytené, ale i lam musí se bueíi

z tabákového pole piln pleti. Když rostlina ti palce výšky dosáhne a její stéblo

tloušlku vraního brku má, pesadí se do pole, což se v stední Evrop v prosted máje

a zpoátku ervna dje. K pesazování lomu jest mnoho lidí potebí. Na poli dobe pi-

praveném táhnou se rýhy, které se pín rozdlí, tak že pro každou rostlinu 18 tve-

reních palc místa zstane; pak se do každého lakového místa rostlina pozorn zasadí,

a je-li píliš sucho, hned zaleje. Nkteré rostliny zanechají se v záhonech, aby se
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k il()>íizovátii na místo zahynulých upotebili mohly. trnácte dní po vysazení, když

rostliny již nové listy obdržely, okopají se a pejavjta se piln vyplení, což se opakuje

až ke sbírce. Za pt nebo šest nedl dosáhne tabák výšky 2—3 st., a pak se špatnjší

listy a kvtová poupata odíznou (vyjmouc u tch, které se na semeno nechávají a kleré

v záhonu ješt pes celou zimu ziistanou , anyt teprva v druhém roce zralé semeno

mají). Obyejn vypuíí u list nová kvtová poupata, ale i ta musejí se odstraniti, ímž
listy se poád více a více sesilíiují. Ponvadž listy na též rostlin rozliné stáí mají, mu-

sejí se také v rozliných dobách sbírati. Nejdolejší listy, nazvané písené (Sandgut), sbírají

se již ku konci ervence, vyšší listy, tak nazvané zemní (Erdgut), v prosted srpna, nej-

hoejší a nejlepší listy cBestgut) sbírají se v záí. V teplejších krajinách vyráží rostlina

ješt po sbírce výbžky z uzl listních, ale ty se jenom u lepších druh sbírají. Se-

brané listy naloží se na vz velmi pozorn, aby se nezmolaly a nezkrily; pak se na-

hromadí v stodolách ve zpsobu senných kop. Listy se u prosted kupy brzo zahejí,

a pak se zase kupa peloží, aby se všechny listy stejn prohály ili vypotily. Ležením

tímto obdrží tabák tmavohndou barvu, akoliv nkteré druhy, k. p. uherské a turecké,

žluté zstanou. Potom se napíchají listy jehlou na silné nit, tak že tvoí dlouhé ady
a suší se na povtí. Pi tom se musejí žebra, nikoliv ale listy, propíchnouti, a jeden

list musí od druhého ponkud vzdálen býti, aby mlo povtí všude pístupu. Jak mile

v podzimku dešt nastávati ponou, sestaví se listy v okrouhlé kupy, v nichž všechny

listy vodorovn leží, tyto kupy pokryjí se prkny a obtíží se kameny. Vysušené listy

táhnou nyní do sebe z vlhkého povtí zase vláhu, stanou se mkkými a hladkými.

Je-li povtrnost píliš suchá, pistaví se kotle s vaící vodou, aby se pára z ní do ta-

báku vtáhla. To vše se dje pod klnou a trvá až do konce ledna. Listy tak pi-

pravené sváží se na konci u špiky slámou ve svazky, a picházejí tak do dílen. V díl-

nách podrobí se tyto svazky ješt jednou poceni, seadí se totiž zase v kupy a bedliv

se obracují.

Toto jsou hlavní pípravy tabáku; jakých luebních promn pi tom listy trpí,

není dosaváde proskoumáno, ponvadž se jenom prodajný tabák skoumal. Jiných písad,

jako n. p. medu, cukru, povidel ald. neužívá se, toliko ledku, v nmž se tabák nkdy
moí, aby lépe hoel. Dle povahy listu rozhodne se pak , zdali se má použíti k šu-
pavému nebo kulavému tabáku, anebo k cigárám. Listy, které se berou ke kulavému

tabáku, rozkrájejí se jenom nebo vypedou se v dlouhé provazy. K cigárm se béc
vtší, zvlášt pikrojený list, a do toho se bu rukou bud mramorovým válcem jiné

menší listy a žebra zaobalí. Svrchní list jest aspo na koncích klihovou látkou namazán.

Tabák šíiupavý požaduje více píprav. Suché listí semele se nejdíve na zvlášt-

ních mlýnech, a pak se do prachu pimíchá bud zelená skalice (Eisenvitriol) a tíslo-

vina (kyselý tabák), anebo salmiak (alkalický tabák). Pi tom se ovšem užívá velmi

mnoho zpsob míchání, a každá dílna má své zvláštní tajné recepty. Tolik o sázení

a pipravování tabáku.

Obrafme se nyní k zempisnímu rozšíení jeho a k promnám, které následkem

všelijakých okolností utrpl. Pvodní vlast tabáku jest Amerika, a sice jižní, akoliv

se nyní i v severní Americe výborn daí. Také s ohledem na tabák mže se roze-

znávati severní, stední a jižní Amerika. V severní Ameiice náleží pstování tabáku

k nejdležitjším odvtvím polního hospodáství, a veliká pée se mu tam vnuje. Nej-

lepší odrda jest žlutý, zasladlý, lenkoliítý tabák marylandský; k nmu se nejvíce

24
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pibližuje tabák z Ohio. Virginie, ivdežlo se labák iiejdiíve púsloval, poskytuje dosa-

vádc dobré druhy, z nichžto z jednoho u nás dlouhá vlaská cigar.1 se pedou ; tuné listy

virginského tabáku dávají ale také dobrý kulavý a šupavý tabák. Z Kciitucky berou

se zvláštn vonné listy k zahalování cigár. Bremská výborná cigára dlají se viibec

z tabáku, který z Luisiany, Floridy a Alabaray pochází. Nejlepší odrdy tabáku rostou

v stední Americe, zvlášt na ostrovech Západní Indie. Zde roste královna mezi všemi

odrdami, tabák havaský na ostrov Kub, z nhož se svtoznámá cigára zhotovují.

V záí zaíná lam suché poasí, záhony (semilleros) obyejn výše položené se zasejí

a v íjnu se tabák do dolejších polí pi'esadí ; od ledna až do bezna trvá sbírka tabáku.

Odtud pocházejí na slovo vzaté odrdy : Cabaas, Regalia, uba a Havafia. Jižní Ame-

rika nemá tak výtený labák jako ostrovy, alepedce mnohem lepší, nežli severní Amerika.

V provinciích Venezuela, Varinas a Merida roste výborný varinasský tabák (Varinas-

Knaster), který jest tak jemný, že se do nho nezídka ervi dají, kdežto jiného se

ani ncdolknou. K americkému tabáku nejvíce se pibližuje tabák manilský a javanský,

který v tom samém podnebí jako americký roste. Ostatní asiatský tabák, akoliv n-
kolik výborných odrd má, nevyrovná se pedce americkému. V in sází se keovitý

labák, který se zvláštním aromalickým zápachem vyznamenává a jež Cínané, tak jako

Rusové a Turci, velmi drobn rozkrajují. Turci sázejí labák v Malé Asii, kterýž jako

i macedonský k dobrým odrdám náleží; Rusové mají tabák v jižní Rusi, jehož povaha

jest jako tureckého a uherského. V ostatní Evrop vyznamenává se uherský tabák

pede všemi ostatními odrdami, a zásobuje nejenom všechny císaské dílny, nýbrž pro-

dává se i do ciziny. Smíšen s americkými listy dává výtený kulavý tabák, který se

asto pod jménem Varinas, Porlorico a j. prodává. Oslatné nedá se labák v stední

Evrop : v Saších, Slezku, Hanovru, Bavoich, ve Falcku ald. rostoucí s americkým, ba

ani s uherským porovnali, vyjmouc jediný hoUandský. HoUandané již ode dávna pstuji

tabákovou rostlinu, již zem jejich hodí se pro mírnost povtrnosli velmi dobe k tomu

(nebof leží pi moii), a Hollanaué, národ velmi prmyslný a pilný, zdokonalili psto-

vání tabáku znamenit. HoUandský tabák jest velmi dobrý a fabrikace jeho co neji-

stjší, mimo lo dostávají HoUandané svým vehkým kupeckým spojením z celého svta

nejlepší listy, jež s prospchem ke svému domácímu tabáku pidávají. HoUandský tabák

nazvaný krul prodává se též v našich trafikách *j. Tabák jest ledy, jak vidíme, na

vtším dílu zem rozšíen, ba mžeme íci na celé zemi, nebof kde se nesází, tam se

takka lim více potebuje a horliv kupuje. A pedce jest teprva od 300 let mimo

- Ameriku znám, a teprva cd sta let rozšíil se v míe tak znamenité. Djepis tabáku,

jimžto lánek tento ukoním, ukáže nám zpsob tohoto rozšíení.

Když dne 12. íjna 1492 Kristo!' Columbus se svými prvodci u ostrova Guana-

hani pistál, spatili tito k svému nemalému podivení, kterak Indiáni na behu shro-

máždní z úst a nosu hustý dým vypouštli. Pi bližším seznámení se shledali, že mli

v ústech zavinuly kukuicový list, v nmž suché býlí obsaženo bylo. Naped se tyto

zavinuté listy zapalovaly, vzadu se z nich kou do úst táhl, zkrátka, kouili cigára. Tálo

cigára nazývali ve své ei tabako. Tím samým jménem naznaovali trubici k Y po-

dobnou, jejíž vidlicovilá ramena do nosu strkali a lim dým z hromádky zapáleného listí

*") Slovo trafika jest eclié a znamená tolik co (irodej.
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do .>-lI)c liilili. ulú spoleíiiosli Inilián sudéli s lakovými trubicemi okolo jedné liro-

inádky. Zelinu, jíž k tomuto kouení užívali, jmenovali ve své ei Kohoba, Evropané

ale dali jí pak omylem jnicno Tabako, což vlasln u Indián nástroj ke kouení zna-

menalo. Již tenkráte zaali nkteí Španelové té výpravy, bolestnými nemocemi sklí-

eni, tabák kouiti, ponvadž tím úlevu si zjednali a bolest omámili. Tento zpsob

kouení byl ale píliš omamující. Mnohem více pivykli se ke kouení negrové, kteí

r. 1510 co otroci do Ameriky pivezeni byli. Jak se zdá, byl tabák tím zpsobem
požívaný i proto Evropanm píliš prudký, ponvadž málo byl pipraven a velmi mnolio

nikotinu obsahovati musil. Jak Benzoni vypravuje, pipravovali Indiáne v onom asu
tabák lim, že jej nad ohnm sušili a udili, a kouením ho prý se pak docela omámili

ba i jako zbsnli. Takový ouinek nemá dnes ani turecký tabák, akoliv Turci kou
jeho jako druhdy Indiáni do plic pouštjí. Také v Mexiku, kdyžje r. 1519 Španlé odkryli,

nalezlo se koueni tabáku všeobecn rozšíené; zdá se ale, že i tam listy nebyly pi-

pravovány, ponvadž staí Mexiané, aby mu ostrost a nepíjemný zápach odali, tabák

vonnými pryskyicemi promíchaný do dutiny dlouhých ttin nacpávali a lak jako cigára

kouili. Ttiny tylo byly peste pomalovány a pozlaceny. Mimo to kouili také z ka-

menných dýmek, jejichž hlavy zvíecí a loví podoby mly ; taktéž žvýkali tabák

smíšený s vápnem. Ostatní obyvatelé severní Ameriky kouili tehdáž také z kamenných

dýmek, jejichžto hotovení v prastarých dobách to samé bylo jako dnes, neboE dnešní

Indiáni tch samých dýmek užívají a tím samým obtížným zpsobem je zhotovují, jako

praotcové jejich. Hlavy dýmek dlají se totiž z mkkého mramoru nožmi kamennými

(z kesacího kemene), a pak se na dvou místech do malých dlk vycpe ostrý písek,

jímž se pomocí tvrdé hlky tak dlouho drhne, až se potebné otvory pro násadku a pro

tabák vyhotoví. Tak se našlo užívání tabáku v celé Americe ; v severní kouili z dýmek'

v jižní z cigár, nkteí kmenové, jmenovit Peruáni, též šupali a žvýkali tabák.

Nejstarší zpsob užívání tabáku zdá se býti tažení dýmu jeho skrze trubici, jehož

ouinek Indiáni snad píhodou pi zapálení suchých list poznali; pozdji tcprva vynalezly

se dýmky a cigára. Na šupúní snadno pišly, ponvadž vbec dým nosem do sebe táhli.

erní otroci sázeli nejdíve tabák na polích svých pán, hlavn z té píiny, že

nemohli jako volní Indiáni tabákové listy v lesích sbírali. Oni zušlechtili tabákovou

rostlinu pftováním nejdíve, a sami nebo jejich španlští pánové, kteí z dlouhé chvíle

bezpochyby též kouiti zaali, vynalezli lepší pipravovárií tabáku, Teprv potom pišU)

kouení, které pedtím pro svou marnivost a hnusný zápach u Evropan v ošklivosti

bylo, v povšechný obyej, neb již v 16. století nalézá se v jižní Americe kouení jako

dnes tak všeobecn rozšíené, že muži a dli, ba i ženské kouení cigár k svým nevy-

hnutelným potebám poítají. Na to rozšíilo se kouení i do Evropy ; lodníci vracející

se z Ameriky seznámili Španly s obyejem tímto, kouilit tabák ze zavinutých palmových

list. V Anglianech poznalo se kouení tabáku nejdíve za asu královny Alžbty,

když totiž admirál Drake osadníky z Virginie nazpt pivezl, kteí se od tamjších

Indián kouení z dýmky byli nauili. Mnozí je brzo následovali, a zvlášt pispl

k rozšíení toho obyeje slovutný plavec Sir 'NValler Raleigh, který se v Americe kou-

iti nauil. Ale na dkaz, jak podivné kouení tenkráte ješt Anglianm býti musilo,

sloužiž anekdota o služebníku Raleighovu, který na pána svého, když jej ponejprve

kouiti spatil, džbán piva, jejž práv pi ruce ml, vlil, jsa v strachu, že pánu útroby hoí,

když se mu kou z úst valil. Raleigh kouil i pi svém odpravení r. 1618, když pi-

24 *
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klcini svých nepátel pro zrušení míru se Španly na smrt odsouzen byl. Brzo po ob-

jevení se prvních kuáku Ve Španlsku byla rostlina sama také do Evropy pinesena,

zpoátku jenom na ozdobení do zahrad, pozdji ale také pro hojivost svou, kterou Špa-

nlové u Indián poznali. Botanikové tehdejší doby, kteí se pouze lékaskými rostli-

rarai obírali, schvalovali ji s prospchem proti lišejm, ránám atd. Dodonacus uvádí ji

ve svém spisu r. 1563 jakožto Hyoscyamus peruvianus, Lobel 1576 jakožto Herba sancla

sivé Tabacum majus, a jiný dnih jakožto Lana sancla sivé Tabacum minus ; Clusius po-

psal r, 1574 tyry druhy pod jménem Petum Ctak se nazývala u nkterých Indián)

angustifolium, lalifolium, tcrtium a quartum. Jakožto lékaská rostlina rozšiiila se nyní

brzo v ostatní Evrop, kouení obmezilo se ale jenom na Španly a Anglii. Nicot,

francouzský vyslanec v Lisabone, pinesl ji r. 1560 do Francie, kdežto svou hojivostí

znamenitého jména obdržela a podle vyslance jméno dostala, jež i Linné podržel.

Ze Španlska rozšíilo se kouení tabáku do Francie a bylo tam brzo tak obecné,

že Francouzové r. 1626 po vydobytí ostrov Antilských celé korábni náklady do Paíže

poslali a rychle vyprodali. Hollanané vedli již r. 1610 prospšný obchod s tabákem, a-
koliv se teprva kouení od Anglian v Leydenu' studujících nauili. V Nmcích uvedlo

se kouení v ticetileté válce, a sice také od Anglian , když tito echm na pomoc

táhli. Ale již ped tím byla tabáková rostlina v lékárnických zahradách známa. Dýmky,

z nichž se tenkráte kouilo, byly hlinné a docela podobny k dýmkám Indián a osadník

amerických; dnešní hlinné krejcarové dýmky zachovávají dosavad podobu jejich.

Za jedno století rozšíilo se koueni tedy po celé Evrop; do Ruska bylo od an-

glických kupc uvedeno (cestovatel Olearius nalezl kouení r. 1634 v Rusku již velmi

rozšíené), do Norvežska, Švédska a Turecka pišlo podobným zpsobem, do Polska

uvedli je španlští Jesuité.

Když ale jednak novotou, jednak dyclitivosti lidi po nových dráždidlech , nemén
i pro vychválenou hojivosl tabáku užíváni lélo rostliny za tak krátkou dobu v Evrop

všeobecného rozšíení došlo, zdvihl se najednou, zvlášt, od starých lidí a náboženských

Puritán, tuhý odpor proti kouení, které zvlášt u mladého lidu v oblib bylo. Za pa-

nování krále Jakuba I. v Anglii zbavil jistý otec syna svého ddictví, ponvadž jej pi

kouení zastihl. Král sám byl veliký nepítel kouení a napsal r. 1619 zvláštní dílo:

Misocapnos proti tabáku. Jesuité v Polsku, milovníci tabáku, napsali nle repliku:

Antimiso ca p n o s. Král Jakub uložil na tabák vysoké clo, ba podepsal ortel smrti

Raleigha dílem z té píiny, že do Anglie tabák uvedl. Nikdo u jeho dvora nesml

kouili. Také Ludvik XIU. zapovdl r. 1635 prodej tabáku , a papež Urban VIII. vy-

slovil klatbu nade všemi, kteí by v kostele šupali , naež ale Inuocens XLI. r. 1690

šupání jenom v kostele sv. Petra v ím zapovdl. Hlavní pohoršení dávali v tom

ohledu španlští mnichové, kteí pi mši svaté šupali
; proti nim jednalo se také nej-

písnji, tak že r. 1692 v San Jago pt mnich za živa jest zazdno, ponvadž pi"ý pi

mší svaté na kru cigára kouili. Také ve Švédsku zapovídalo se kouení z nábo-

ženských ohled; dle rozkazu Gustava Adolfa nesml nikdo k pijímání, kdo ped Um
kouil. V Bernu vyhlášeno jest r. 1661 kouení za hích proti sedmému pikázaní a zí-

zen zvlá štní soud : Cliambre de Tabac, aby nad tím bdl. V Nmcích vydávali pouze

jednotliví spisovatelé ostré spisy proti kouení, vlády ale trestaly jenom ty kuáky, je-

jichž nepozorností požáry povstaly, ovšem asto mnohem písnji, nežli oumyslné žháe.

Také v Rusku, kdežto v mstech ze deva vystavných následkem koueni astí ohilové
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povstávali, zapovdl cár Mioliaul Feodorovi na radu palriachy r. 1634 kouení a šu-

páiii pod ztrátou nosu. I turetí sultánové a inuftové shledali , že se kouení s piká-

záním koránu neshoduje, a proto trestali tžce každého kuáka. R. 1610 byl jistý Turek,

pi kouení dostižený, s dýmkou skrze nos prostrenou potupn po celém Caiiirad

vodn. Amurat IV. a šah Perský trestali kouení pokutou smrti.

Tyto však písné tresty mly zrovna opaný ouinek, jakož se vbee vci zapo-

vídané tím horlivji vyhledávají (nilimur in vetitum, cupimusque negata). Užívání tabáku

vniklo až do neivzdálenjších krajin svta a národové, kteí z obchodu tabákového

prospch mli, podporovali v.šeobecné užíváni a rozšíení jeho všemožn, zvlášt Hol-

lanané a Španlové. Brzo shledalo se též , že zamezováním tímto sám obchod trpí

a jeden z nejpednjších pramen státních píjmil zastavuje. Již král Jakub zrušil zá-

povd kouení a uložil jenom vysoké clo na tabák. Ludvík XIV. zrušil též zápovd od

pedchdce svého vydanou a uvedl nejdíve tabákový monopol, jaký ted ku prospchu

státní pokladnice nejenom ve Francii, nýbrž i ve Španlích, ve Vlaších , v Rakousku

a jinde jest uveden. V zemích léchto a též i v jiných zaal se nyní kulavý a šu-

pavý tabák nejenom z amerických list zhotovovali, nýbrž sázení tabáku stalo se všude,

kde to povtrnosl pi'ipouštla, všeobecné.

Zárove s rozšíením tabáku rozšiovaly se také všeliké nástroje k užívání jeho.

Vymyšleny jsou nejrozlinjší podoby dýmek a pyksel, tak že by úplná sbírka jejich od

prvního poátku až do nynjší doby velmi zajímavou adu památek všelikého vkusu

a poteby pedstavovala.

Již r. 1670 byly v Nmecku v obyeji dýmky se sklennou odlívkou (Wasser-

sack). Složené dýmky s trubicí, odlívkou a hlavou vynalezl r. 1689 Vídeský léka

Vikarius. Jenom v Hollandsku a Anglii zachovaly se hlinné dýmky, dle starého zp-

sobu z jednoho kusu zhotovené, ve všeobecném užívání. Takových též dýmek užívalo

a užívá se ve Francii, jenom že Francouzové hlavy jejich rádi zdobí podobami slav-

ných svých muž; nedávno kouili Paižané z Cavaiiíuak, nyní z Louis Napoleon.

Jakých promn u nás a v sfrední Evrop dýmky zakusily, nemohu pro rozsáhlost

pedmtu ani vypoísti. Jakých pechodil nalézá se mezi hlinnou dýmkou nádenníka

iiž k dýmce z moské pny umle vyezané a stíbrem bohaté okované ; kdo zná všechny

odrdy študentských, mstských, mysliveckých, panských dýmek; kdo má ouplnou ethno-

yrafickoii sbírku jejich ? Význanou podobu obdržela dýmka ve východní Evrop co ibuk

s nízkou širokou hlavou, dlouhou, asto draze ozdobenou višovou troubelí a jantarovou

násadkou. Ve východ vynalezen jest též zvláštní zpsob dýmek, nargilé nazvaných,

kteréž skládají se z krásné nádoby, z ásli vodou naplnné a nahoe tabákovou hlavu

nesoucí. Z hlavy této jde trubice dol do nádoby až skoro ke dnu, a blízko u nádoby

jest pidlaná pohyblivá dlouhá trubice, Jížto se kou, vodou prošlý a pavých látek

zbavený a ochlazený, do úst ssaje.

Též perozmanitá jest podoba pyksel na šupavý tabák, od sprostého kornoutku až

k zlaté, diamanty posázené tabatrce. A jaký pramen fysiognomických studií posky-

tuje šupáni

!

Nejjednodušší jest užívání tabáku pi žvýkání, což zvlášt u horal, n. p. Tyro-

lák, a lodnil. , kteí pi svém zamstnání dobic koui i nemohou, všeobecn jest rozší-

eno. Žvýkání tabáku jest též niUoJníin obyejem u severních Amerikán, a sice ne-
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jenom u sprostého lidu, nýbrž u všech tíJ, lak že i v zákonodárném snmu mají e-
níci vždy tabák v ústech.

Nejvšeobecnjší jest ale užívání tabáku ve zpsobu cigár, ponvadž nejenom

v jižních krajinách tak se potebuje, nýbrž také u nás vždy více ve zvyk pichází.

Zbývalo by ješt ku konci promluvili o škod nebo užitku tabáku, a rozhodnouti

se pro jedno nebo druhé mínní. Piznávám se , že to velmi nesnadná vc, proež

ilsudek svj v tom ohledu radji zadržím.

Mnozí uvádjí mimo fysioiogickó úinky, o nichž jsme již nahoe mluvili, že

tabák zavádí k lenivosti, že otupuje cit ald., jiní zase tvrdí zrovna opak. Pro oboje

mínní dají se ostatn ettié píklady nasbírati. Byla by to úloha psychologa, vyskou-

mati u lidí rozliných povah ouinek kouení, byla by to ale úloha velmi nesnadná

a požadovala by pemnoho asu. Poukazuji zde toliko na jedno. Tabák uveden jest do

Evropy velmi zponenáhla, nejdíve se ho užívalo pouze co léku, pak se kouení rozšíilo

po námoských zemích, konen i po pevnin, a zapovdí stal se ten obyej tím obec-

njším, až konen všechen odpor byl marný. Podobný úkaz pozoruje se pi mnohých

jiných dráždidlech. Mát již lovk zvláštní náklonnost k tomu, že ukonejšiv hmotné své

poteby touží po zvláštních lahdkách a dráždidlech nerv, a že uvyknuv jim na dosa-

žení jejich všechno nasadí. Jak prost by mohl lovk živ býti, a jak složených a roz-

manitých požívá pokrm a nápoj! Ústrojí jeho ale není jako u zvíat, aby vždy tím

samým se upokojil , lovk nejí pouze proto, aby jedl a se nasytil, on chce pi tom

také radostí užiti; pi zmáhajících se zkušenostech jeho rostou také jeho poteby, asto

ovšem jenom vymyšlené, nepodstatné. Zdali by ale lovk pi neupokojení všech svých

domýšlených žádostí šastn žil, jest jiná otázka. Z tabelárních pehled ukázalo se,

že od zavedení tabáku v Anglii poet samovražd se umenšuje, z ehož patrn vysvitá,

že na mysl lovka psobí a že ji rozveseluje. Ba nkteí milovníci tabáku spojují též

veliké pokroky vdy v nynjší dob s užíváním tabáku. Pi zapálené dýmce myslí se

prý mnohem jasnji a rychleji nežli bez ni, a šiiupec oberstvuje prý ochabujícího druha

podivuhodným zpsobem. Zda-li tomu vbec tak, nemohu ovšem rozhodnouti.

Tím jistjší ale jest užitek, jejž státní pokladnice z užívání tabáku erpají. Kde-

koliv tabák monopolem jest, plyne ron mnoho milion zlatých do státních pokladnic,

v jediných echách asi 5 milion, v celém Rakousku ale 15 milion. Jaké množství

se ho ron spotebuje , vysvitá již z potu cent , které se každoron v Rakousku

pi sbírce obdrží. V celém mocnáství obdrží se totiž as 74 milionu centu, a sice

:

v Uhích, Vojvodin a Banát 560.000 cent

v Sedmihradsku 42.000 „

v Halii 117.000 „

v Tyrolsku a Vorarlberku 29.300 ,

v Benátsku 7.100 „

ve Vojenské hranici . 11.300 cent.

Mnohem vtší množství posila Amerika do Evropy, tak že z toho souditi mžeme
na vehkou rozsáhlost kouení a šupání.
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O povetrnosti.
Od Dr. V. Kun eše

V,

Zapoali jsme rozjímání svá o úkazech v paiokruliu našem rozbíráním tohoto ve-

likého stroje povlrnosti. Tu pede vším poznali jsme teplo co nejhlavnjší páku,

která celým slrojem ne-li výhradné, aspo z vtší ásti hýbe. Z tepla odvodili jsme

oslalní dva, nemén díiležité úkazy, loliž vtry a sraženiny. Tyto však zase u veliké

inie zpt na leplo psobí, jak to nepravidelnosti jeho ukazují. Chccmet seznati i tento

\liv, abychom velikolcpý pohyb celku tím snadnji mohli pehlídnouti.

I bez hlubšího skoumáiií vci každodenn pesvdili se mžeme o psobení za-

iiiraenosli nebe na teplotu. Když n. p. v let jitro jest tiché a jasné, velmi rychle vy-

stoupí teplota v nkolika hodinách ; udlají-li se ale potom oblaky, které paprskm slu-

nením proniknouti brání, teplomr jen málo vystupuje, ano i padá, ješt dlouho ped

asem , v který obyejn teplota nejvyššího stupn dosahuje. Naopak pozorujeme

rychlé vystupování teplomru, když po jitru pošmourném slunce najednou vyrazí.

Napeli lomu když v zim "nebe posud jasné najednou se oblaky potáhne, na-

stoupí rychlé vystupování teploty, která pak zase znamenit klesne, jak mile oblaky zmizí.

To, co zde o jednotlivých pádech zmínno, ukazuje se také v prmru pi delších

pozorováních. Vyhledáme-li v jednotlivých msících prostední teplotu zcela jasných a zcela

pošmourných dn, nalezneme mezi tmito veliinami znamenité rozdíly. V zim totiž

budou pošmourné dni o více stupi teplejší, v let o více stupíi chladnjší nežli jasné.

Rozlinost vlivu zamraenosti nebe v obojím poasí dá se velmi snadno vysvtliti.

V let totiž lak jako v zim vydává ze sebe zem ástku tepla od slunce obdrženého,

lo však, co pijímá, obnáší mnohem více, nežli to, co vypouští. Jsou-li tedy pímí

paprskové slunce od oblak zadržováni, jest zahi-íváni slabší a teplomr padá. V zim

zas jesl vtší ucházeni nežli nabývání tepla, a ponvadž oblaky zadržují ucházející

leplo ano i nazpt k zemi je srážejí, teplota se zvyšuje. K tomu i ta okolnost pistu-

puje, že v zim sražené páry nob oblaky nalézají' se u výšce mnohem menší nežli

v let, což rovnž mnoho pispívá k vysvtlení rozliného psobení zamraenosti nebe

na teplotu.

Klesání teploty, jaké v let pi pošmourném nebi se jeví, ješt zvtšováno bývá,

když spolu i prší. Nebof pak nejenom spousty vody, s vyšších studenjších vrstev

parokruhu padající, dolejší teplotu potlaují, nýbrž oplným odpaováním se vody páry

vzhru vystupující velikou ást tepla v sob utajují, již ubírají pd a spoustám vzduchu

s ní se stýkajícím. Proto takové dni, v které siln prší, jakož bývá pi boukách, pi-

nášejí obyejn znamenité ochlazení povtí.

Zvlášt nápadn jeví se tento vliv jasnosti nebo pošmournosti nebe na teplotu

mezi obralníky. Tam, kde polední výška slunce v bhu roku mnohem mén se mní

nežli v našich krajinách, hlavn dešt zpsobují chod teploty od našeho naskrze se

uchylující. Když totiž slunce nejníže stojí, tedy na severní polokouli v prosinci

a lednu, v ten as jest teplota nejmenší. Zárove s vystupováním slunce vystupuje

i teplota, i mla by tak dlouho rsti, dokud by slunce nedosáhlo nadhlavníku. A však

ješt díve, než toto se stane, ponou dešt, teplota klesá, a teprv pozdji, když slunce

vracejíc se na jižní polokouli od temene se vzdaluje, nastane nové pibývání teploty
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která nejvyššího stupn dosáhne v lu dobu, když pestane pršet, naež nastane ubývání

teploty až ke zmínnému nejmenšímu stupni. An tedy v našich šíkách teplota v bhu

roku ukazuje jedno maximum a jedno minimum, nalézáme mezi obratníky vbec dv
maxima a dv minima, z nichž lato pipadají do prosted suchého a deštivého poasí,

onano na zaátek a konec poasí deštivého.

Z toho, co tuto uvedeno, patrn vysvitá znamenitý vliv jasnosti nebo zakalenosti

nebe na teplotu; ješt však znamenitjší psobení na teplotu mají vtrové.

V ohledu na tuto vc ví asi každý z vlastní zkušenosti, že severní vtrové pi-

nášejí chladno, jižní teplo. Nemá-li to však zstati pouhým pozorováním, jest potebí

zevrubnji uriti velikost vlivu rozliných vlr na promny v parokruhu, jakož i zá-

kony, dle kterých se tyto djí. Neustálá pozorování a vypoítávání s nimi spojená uká-

zala, že rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnjším vtrem obnáší v prmru asi 5", a že

nejchladnjší vítr tém v celé Evrop leží mezi severem a východem, tak že jej poklá-

dati mžeme za SSV., kdežto naproti tomu nejteplejší vítr leží od jihu trochu na západ,

tak že je pokládati mžeme za JJZ.

Psobení vtru na teplotu jeví se sice ve všech poasích, vždy ale jest v zim

vtší nežli v let.

Toto jsou skutenosti vyplývající z bedlivých dlouholetých pozorování, i zbývá

nám toliko udati jejich píiny. Povážíme- li, že vtrové pinášejí s sebou ástku onch

vlastností, jakých nabyli v onch krajinách, odkud vjí, samo sebou z toho následuje,

že severní vtrové musejí býti chladnjší nežli jižní. Dále uí zkušenost, že nejstude-

njší a nejteplejší krajiny neleží lak severn a jižn, jako spíše trochu severovýchodn

a jihozápadn od nás, a to jest píina, pro nejstudenjší a nejteplejší vtrové nesou-

hlasí písn se severem a jihem.

Pi tom však sluší také míti zetel na polohu Evropy. Když totiž jihozápadní

vtrové, jmenovit v zim, pinášejí s sebou teplý a vlhký vzduch, který zamezuje sty-

dimtí pdy, musí pi nich teplota vyšší býti, nežli pi vtrech jižních z pevniny pi-

cházejících, kteí nezídka podporují silné ucházení tepla z pdy. Naopak drží v sob

vtrové východní mén par, proež pi nich teplota odpaováním se zmenšuje.

To, co práv jsme povdli, potvrzuje pravdu již asío vyslovenou, že v meteo-

rologii málokdy dva úkazové osamotnle stojí, že každý úkaz píinu zavdává k více

jiným úkazm, zas ale také naopak, že málo kdy mívá nkterý úkaz jenom jedinou

píinu. Sotva n. p. zdvihl se v našich krajinách vítr jihozápadní, psobí na teplotu

nejenom teplostí sob vlastní, nýbrž tento ouinek i hned promnn bývá parami od

nho pinesenými, ježto psobí na povahu nebe. Pioto týž vítr jinak psobí v zim

a jinak v let. An totiž vlhcí západní vtrové v zim neobyejn vysokou teplotou se

vyznamenávají, bývají v let chladnjší; nebof v oné ásti roku zamezuje potažené nebe

ucházení tepla z pdy, v této pak pekáží slunením paprskm ji zahívati. Z toho lze

poznali píinu tolikerých úchylk od obyejného pochodu tepla v bhu roku. Msíce,

v nichž panují vtrové jižní, budou míti docela jinou teplotu, než tytéž msíce v roce

jiném, v nmž mají pevahu vtrové severní. Nastoupí-li pak po vtrech západních,

delší as panovavších, vtrové východní, stane se ihned znamenitá zmna v teplot.

Úkazy v povtí, až posud od nás uvažované, dají se vesms odvoditi z jednoho

nejvyššího zidla, totiž zmny teploty, a z té píiny, jakož i proto, že se vztahují na

obor velmi rozsáhlý, mohly býti pedmtem našich pozorování. Vedle nich však vy-
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skytuje se ješt množství podobných úkazO, jejicliž píiny psobí toliko v oboru obme-

zcném, a které tedy pouze místní jsou. Tomuto spojení místních píin s píinami

všeobecnými piísti se musí nekonená rozmanitost úkazíi, která se nám na nebi ob-

jevují a které povétrnost uinily obrazem vší nepravidelnosti a nestálosti, nicmén však

od onch, jenž zanášejí se zpytováním místních úkaz, piln musejí býti skoumány. I pi

nich bude hlavní pákou rozdíl teploty sousedících spolu spoust vzduchu, a však, jako pi

všeobecných úkazech od nás již uvažovaných naskytují se okolnosti, jimiž ouinnost

základních jejich píin rozlin se promují, jakož jsou : nestejná schopnost pdy ku

píjímání tepla, otáení se zem, podoba povrchu zemského atd. — to samé u zvýšené

míe bude míti místo i pi lokálních píinách, a to tím více, an tyto psobností svou

sotva až do vyšších obor' dosahují, kde by ješt mén pekážek nalezly nežli v hloubce.

Než i tylo místní pomry povtrnosli ukáží se v pirozené dslednosti své, když,

nepestávajíce na skrovném potu pozorování, v uvážení vezmeme dobu delší, abychom

vyvodili z ní udání prmrného stavu co výsledek stálého pozorování a porovnávání.

Pede vším tedy potebí jest, posavadní pozorování v ten zpsob sestaviti, aby nám ne-

ušla žádná promna v pomrech povtrnosli, a pak skoumati, zdali nkteré z tchto

promn dají se vadili mezi promny pravideln se vracející. Naleznou-li se takové,

ledy nabudeme tolikéž zkušeností, jimiž se poklad vdomostí našich rozmnoží.

K tomu konci používají meteorologové již po delší as msíních i roních krajnoslí,

1. j. nejvtších a nejmenších ísel zmn, k. p, nejvyššího a nejnižšího stavu llako- a teplo-

mru , nejvtší a nejmenší pružnosti par atd., k vyvádní z nich zákon, dle nichžto se

takové kolísání dje. Jakkoli však takové skoumání vedlo k nkterým výsledkm, pro

zevrubnjší poznání píin toho kolísání veledležitým, nicmén podléhá znaným nedo-

statkm. Nebot krom toho, že tyto krajnosti zídka pozorovány bývají s náležitou ji-

stotou, ponvadž obyejn nezjevují se v onch hodinách, ve kterých se pozorovává,

nechávají nás v úplné nejistot o všech zmnách, padajících vždy mezi dv nejbližší

krajnosti, které peasto nemén pouitelné býti mohou, nežli krajnosti samy.

Tyto nedostatky žádoucím iní ješl jiné poínání, pi kterém by se ml zetel

netoliko na nejvyšší a nejnižší slav tlako- a teplomru atd. v každém msíci , nýbrž

i na ony stavy
,
které leží mezi tím. Proto musejí se zmny v povtí den ode dne

zaznamenávati, abychom se pesvditi mohh, že žádné vtší kolísání není pominuto.

Ponvadž pak, jak v celém tomto pojednání našem jsme vidli, zmny v teplot jsou

hlavní píinou všech ostatních úkaz : musejí pede vším ony v celé rozsálilosli paro-

kruhu s nejvtší bedlivostí býti px)zorovány.

Nástroje k tomu potebné jsou tlakomr a teplomr. Onen ukazuje tlak tížícího

naft sloupu vzdušného. Ješlo ale zmny tohoto tlaku jediné od teploty závisí a tedy

líni vtší jsou, ím rozdílnjší je teplota vzdušných vrstev vedle sebe uložených : proto

mže se také íci, že tlakomr ukazuje rozdíly teploty a že jest to nástroj, který u ve-

liké míe tutéž službu koná, jako v malé míe jiný náslroj, jejž fysikové nazývají dif-

fereneiálním teplomrem.

Tlakomr mže tedy zmny teploty, jaké se v povtí udaly, s velikou zevrub-

ností ukazovali, i má nad teplomrem ješt tu pednost, že obor , o kterém nám zv-

stuje, sáhá až na samý kraj parokruhu, kdežlo teplomr pi-i udáních svých na své nej-

bližší okolí se obmezuje a lak velice závisí od míslnich okolností, že zvlášt ve vtších

mstech vyhledáni nejpíhodnjšího místa ku postavení teplomru jest pro mclcoro-
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loga jedna z nejtžšícli úloh. Na obou lchlo nástrojicli uinno na mnoha místech

již tohk dobrých pozorování, že látky neschází.

Jinak jest s jinými živly povtrnosti, které by rovnž záhodno bylo zpytovati,

jako se smrem proud vzdušných ve vt.šich výškách, kteréžto se poznávají podle tahu

oblak, se silou jejich, s jasnotou nebe, s parnalostí a mnohostí sraženiny, o kterýchžto

vcech nedostává se ješl dosti dlouhých ad pozorování.

V celém obsahu svém nedá se tedy tato úloha ješt rozešiti, a však aspo možná

se pokusiti o první k tomu krok. V Praze dji se již pes pl století neustálá bedlivá

pozorování na tlako- i teplomru , tak že pomry povtrnosti z toho odvozené pro

Prahu za pravidlo vystaveny býti mohou. Poet odchylku od pravidla toho udá pak

stupe pravdpodobnosti, s jakou se v každém roce oekávati dá podobný pochod

povtrnosti. Snadno pochopiti, že taková urení bulou tím jistjší, ím vtší poet let

položen za základ.

Poítán tu každý den pro sebe, jehož prostední stav tlako- a teplomru hledán,

na konec pak z toho vyveden prmrní výsledek pro tento den ze všech let, z nichž

zaznamenána bylá pozorování. Ponvadž ale pehled tak rozsáhlé ady ísel nesnadný

jest, vypoítaly se i prmry ptidenní a sestavily v tabule. Aby možné bylo, bez

nahlíženi do tabu! samých pece najednou pehlidnouti, kterak se úkaz jeví, zhotovena

sou grafická vyobrazení, jakáž obsahuje piležici lahulo, s níž místnji se budeme

obírali.

Hoejší 7. obou kivých ar pedstavuje teplotu, kterak v bhu celoroním od

pti ku pti dnm dle prmru mnoholetého se min'. Míra její vyznaena jest stu •

1'nmi Reaumurovými

Pozorn-ii kivou tuto áru sledujeme, picházíme na mnohé vci, které zaslu-

hují zevrubnjšího uvážení. Tak n. p. shledáme, že v lednu, kvtnu a prosinci chod

teploty podroben jest nkterým nepravidelnostem. Zpátení krok teploty od 11— 15.

kvtna dávno znám jest obecnému lidu, který svaté na 12., 13. a 14. kvtna pipada-

jící, totiž Pankracia, Servacia a Bonifaeia, nazval ledovými muži. Pozoru hodné jest

též kolísání v as slunovrat
,
jmenovit v zim, kdežto za asu rovnodennosti nic po-

dobného se nejeví; nemén ob maxima teploty, z nichž první pipadá mezi 11—20.

ervenec, druhé na první dni srpna. Pijmeme-li za as nejvyšší teploty stední as

mezi obma maximy, an nejmenší teplota pipadá na první dni ledna : tedy shledáme,

že vystupující vtev kivky jest tém o 14 dní delší nežli sestupující, ili jinými

slovy, že teploty skoro o tolik asu déle pibývá nežli ubývá.

Dolejší kivka pedstavuje promny tlakomrní. Rada ísel na právo postavená

pedstavuje škálu tlakomrní na Paížské áry rozdlenou. Pi bližším pozorováni té

kivky shledáme, že na jaro velmi hluboko sestupuje a teprva v íjnu zase oné výšky

dochází, která se rovná výšce zimní. Dále znamenáme, že pí'echod z jedné krajnosti

k druhé , n. p. od maxima únorového k minimu dubnovému, nedje se bez kolísání.

Z toho uzavíráme, že vedle známých denních a roních promn vzduchového tlaku jsou

ješt jiné, ježto se po roce tém v stejnýcli dnech vrací. Kolísání tato sama jsou

v první polovici roku astjší a vtší nežli ve druhé, kdežto teprva v íjnu zase na-

bývají znamenitjší rozsáhlosti.

Pi .srovnávání obou kivek nenalézáme mezi nimi vbec žádné bližší souvislosti,

což jest vc pirozená ; nebo pohyby v parokruhu mají na teplotu jenom podízený
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vliv, an nejmenší ást jejich dosahuje až do nejdolejších vrstev vzduchu. Stane-li se

to však, pak ovšem vždy jeví se také zvýšení neb snížení teploty ,
jež kivky neopo-

míjejí udali. Tak n. p. vidíme, že v as velikého kolísání llakoniérniho v lednu, kvtnu

a prosinci také chod teploty jest nepravidelný. Ostatn jest pochod teploty mnohem

pravidelnjší nežli pochod vzduchového tlaku. Tomu však nesmí se rozumli v ten

smysl, jakoby v jednotlivých dnech neb rocích nebyla teplota rovnž etnému cou-

vání a kolísání podrobena jako vzduchový tlak. Vít každý, že tomu tak, a že slav

teplomru nelze pro budoucí den pedpovídati se žádnou vtší pravdpodobností , nežli

slav tlakomru. Než tyto pi teplot se jevící nepravidelnosti nejsou, aspo z vtšího

dílu, lakového zpsobu, aby se po roce vracely, proež musejí se za více let vyrovnati.

Tím podali jsme všeobecný nástin pomr povtrnosti pro Prahu, a však jenom

stedních, totiž v tom zpsobu, jak v prmru vyplývají z ad posavadních pozorování.

Jsouf ony mítkem, s nímž porovnali lze promny skuten nastouplé , i podávají na

ruku prostedek, kterak na první pohled poznati úchylek v pochodu povtrnosti netoliko

v obecnosti jeho, nýbrž i dle jeho stupn.

' Drobnosti.
Je len.

(Dolsonenl.)

Rijišl (Brunstplan) jest obyejné misto trocha výš ležící, dívím svtle porostlé, na blízkn

luin a mladých huštin, na které se pláky, dnby a maaiy (divoké kaštany) vysazují, a nkteré

plochy ovsem se osejí nebo epou vysázejí. Aby bylo ijišt zvi píjemnjší, založí se tam liz

(Lecke) a kališt. Na ijišt se stahuje a tam shromažuje se vysoká zv každého roku, dokavad

se stav díví patrn nezmní a písn hájen jest.

Po íjejii, asi v polovici msíce íjna, opouštjí silní jeleni ijišt, a shromáždná tam tlupa

táhne zpt na staré stanovišt. Nyní se pipojí slabí jeleni opt k laním, a asto dosáhnou svého

úele n laní. které pozdji íjejí. Silní jeleni spolí se ve zvláštní tlupn, anebo jednotliv žijí.

Pokládané lan, které brzo po íji telata již více cucati nenechají, zstanou v tlup až do té doby,

když se kladení (Setzen) piblíží. Pak se la, jedna po druhé, odrazí z tlupy, vyhledá si píhodné

houští, a klade (vrhne) tam v druhé polovici msíce kvtna neb v první polovici ervna, dle toho,

byia-ii dív neb pozdji pokládána, za .38 neb 40 nedl, jedno, málo kdy dv telata, která za n-
kolik dní matku následuji

j
jak mile sešili a dosti prchavá (Qiicfatig) jsou; pivede je matka do tlupy.

Telata
,

jež lan zvlášt v outlém mládí velmi starostliv ošetuje a dle své sily proti šelmám

ochrauje , mají na zaátku v srsti bílé a hndé .skvrny, které se pozdji vytratí, tak, že již do

msíce íjna oa nkterých docela zmizí.

Po svatém Martinu se nazývá tele ženského pohlaví šmolka (laka) a podrží to jméno až

k nejbližšímu asu íjení
, po jehož skoneni slove la (AItthier). Lan skoni obyejn za ti léta

svj zrst, jelen ale pibývá na tle až do osmého roku V oborách dosahuji jeleni obyejn stái

30 let, a na svobod ješt delšího vku. Že se v mládí chycená telata kravským neb kozím mléke

vychovati dají a okrotnou, jest známo. Z poátku se jim dává mléko, potom chléb, oves, pkné seno

a tráva. Mnohý jelen až k podivení okrotne tak, že na vycházce myslivce provází, ba i do svtnic

za ním chodí.

Z toho popsání jelena po mysliveku, které jsem v tom úmyslu do Živy podal, abych te-

náe ponkud s mysliveckou eí obeznámil a uitelíim pírodopisu nápomocen byl, aby mysliveckých

slov v pednáškách a pí spisování pírodovdeckých lánk neb spis používati mohli, zjevné vysvitá,

že i eský národ má svou vlastní mysliveckon mluvu, která netoliko svou uritostí a rázností jiným

jazykm se vyrovná, nýbrž i také své pednosti má. — Fr. Spalný.
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Tulia u pdíij Suiuavij r Knanlocsluí.

Tuha ili Grant jest nerost, který se skoro pouze z ryzího uhlíku skládá, an Jenom

nepatrné piniišeniny v sob obsahuje. Cista, saniorostlá tuha objevuje se uekdy v teukýcU šesti-

bnkých lístkách, obyejn ale tvoí šupinaté nebo celistvé skupeninj, které pi dotknutí ern barví

,1 proto také co erné barviva se používají. A tuha jest nerost erný, mkký, ueprozraný a ne-

úhleduý, jest pedce dle své látky nejblíže píbuzná s králem všech nerostu — s diamantem. I dia-

mant jest nerost složený z pouhého uhlika. Ale pvod obou jest bezpochyby rozliný; erný ne-

prhledný grafit povstal v ohni, lesklý, tvrdý a jasný diamant v mokru. Doposaváde tvoi se tuha

takka ped našima oima pí liti železa, vyluujíc se z chladnouc! železné litiny. Diamant ale,

obsahující v sob nkdy bubliny, kolem nichž hmotn jeho jest tvrdší
,

poukazuje na to, že byl

Jeduou mkký, a nejvtší luebník nynjší doby, Liebig, jest toho dmnní, že Jest pouze výsledkem

hnití úslrojné látky.

Máme v Cechách a zvlášt též v sousední Morav jenom první zpsob ryzího uhliku, totiž

tuhu, a sice v dosti patrném množství, v Krumlovsku, u Svojanova, v Krušných horách, v Morav

zvláštij u Goldensteinu atd. U nás v Cechách, kde se hlavn na Krumlovsku dobývá, stala se tuha

dležitou pro prmysl a obchod ; veliké náklady vyvážejí se po Vltav a Labi až do Uamhurka

i Anglian, v Budjovicích pak na blízku dul byla založena dílna ua zboží grafitové (Hardtmuth

et Comp.) zvlášt ua tužky, jejichž výtené vlastnosti 1 pi Londýnské výstav uznáni nalezly. Mimo

tužky dlají se z tuhy též výborné tyglíky, které nejsilnjšímu ohni vzdorují, také seji používá k na-

tíráni železného zboží, dláni mazadla na železná kola, k natíráni emen na broušeni bitev atd.

S ohledem na (ulo dležitost tuhy v prmyslu nebude od místa, uveejnili zde zprávu, Jižto pan

Dr. Karel Petters, oud geologické komisse, která návodem íšského geologického ústavu letos

jižní Cechy skoumala, v letopisech téhož ústavu o ložištích tuhy v Krumlovsku podal (Jahrbnch der

k. k. geologischen neichsaustalt 18o3. Nro. I ).

Iiožišt tuhy prostírají «e na Krumlovsku mezi Štvarzbachein a Hrkou v ruzšieuém

ouvalu Vltavy, kde Olšový potok pijímá, a pak u Mokré ua kopci. Ložišt tato jsou uložena

v rule, v níž se také granit objevuje (celá lálo krajina skládá se z prahor), a bží dle dvou roz-

liných smr : u Swarzbachu k severovýchodu, kdežto nkde skoro kolmo sloji nebo U severozá-

padu zapadají ; u Hrky a Mokré skoro východn. Oudoli Olšového potoka jest vyplnno vrstvou

rašeliuy asi 3— 6 st. mocnou, pod niž se vrstva hlíny, taktéž silná a konen zvtralá rula ob-

jevuje. Kula tato Jest z poátku na 2 — 4 str. niocuá sloj, tuhou proniknutá a vápennými žilami

prošlehaná, pak následuje ua 6 st. krásn bidlinatá slldnatá rula s malým pimišenim Amfibolu

(Jioorazu), a konen spoívá bezprostedn uu ložišli tuhy bldlinaté zahndlé kamení bez slídy

se zrny zvtralého živce. Na jiných místech spoívá tuha pod sloji vápence 5 st. mocnou. Poet

ložišt tuhy, hluchým kamením od sebe oddlených, neui znám; mocnost ložiší jest ostatn nestejná,

ale v hloubce ji stále pibývá. V hloubce 20 sáh dosahuje mocnost hlavního ložišt tuhy 48 st.,

T 16tm sáhu má ale jenom 36 st.

Hluché kameni mezi Jednotlivými ložišli není mocné a všude siln Jest zvtralé, z vtšího

dílu Jest to rula. Tuha jest nejvíce neistá, a sloh její jde od celistvého až do velkolistého, pitom

jest nkdy pevná, bidlinatá; jenom málokdy jsou vtši kusy isté; obyejn obsahuje mnoho cizích

pimšku a musí se opatrn pebírali. V celku obsahuje mnoho železa, které se místy co Oxyd

vylouilo.

Zvtralý živec (kaolin) objevuje se asto, pod ložišlm tuhy Jest dosti istý a co porcelánová

hlína vyvinutý. Též v hluchém kamení mezi ložišti a v nich samých objevuje se zvtralý živec.

Na Jednotlivých místech jest co porcelánový živec (Forzellanspath) vyvinutý, jako u Pasová. Ve

smíšení se zrnit sléblovitým kemenem tvoi tento polopromnuý živec pokladek ložišt.

Ouhledné spousty zrnitého kemene v podob po(llouhlé, okovilé leží zde onde v graliln.
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Velmi aslo jest v (omlo kemtiip oboažeu kyz, který laké ve velikých peckách, iikdy zvící hlavy,

v tuze se vy»ky(aje a teprva v tOtém sáhu po/ná.

Celý soujem luiišf jest proniknot roztokem skalice zelené, která ua všech haldách hojné vy-

kvétá a k nmiému dláni sádra (k mrveni; se potebuje.

Pod ložištm objevuje se nejdíve slidnatá rula s kulatými peckami drobnozrných shluk ke-

mene a živce, s malou pimišeninou Amfibolu, pak následuje teukolupeuná rula s malými slojemi vápna

s piraišeným hadcem (Ophicalcit), která doleji stává se bohatší na kemen. V jedné z vápeu-

ných sloji nalezl Vr. Petters pecky zrnité stéblového Grammatitn (skoro prhledné bílé a zelenavé

šedé odrdy Amfibolu) s krásné vyhlacenymi sloupky. Též kyz se ve vápenci nalézá. Dolování,

pro množství vody obtížné, dje se na tech horizontech, z nlchžto nejdolejší jest utopen, ješto

ti malé parní stroje, které v každé minuté 66 krychl. st. vody 133 st. vysoko zdvihají, vodu

sotva pi nynjším stavu udržují. Tlak kamení v jamách jest velmi znamenitý a dá se jenom

ohromnými podporami pemoci, což jenom v blízkosti Šumavských les s ohledem na výtžek s ja-

kýmsi prospchem provésti se dá.

Vytžují se ti odrdy tuhy, a dv z nich, jakož 1 jeden rafinat, picházejí do obchodu.

Vtší díl této tnhy jde do Anglian, kdežto eské tuhy k natírání železa se používá.

Doly u Hrky a Mokré mají mnohem mén vody a istjší tuhn, akoliv sloje tamjšl jsou

slahšl. Jan Krejci.

O jednorožci.

Již od nejstarších dob až do nynjší zmiuji se spisovatelé a cestující o jednorožci. Nic-

mén pochybuje se o tom, že by takové zvíe žíti mlo, a staví ce do jedné ady s ptákem no-

hem , foeuixem a jinými bájenými zvíaty. Pírodozpytec a orientalista John Wllhelm vou

Húller vydal ale zvláštní spisek (Das Einhorn. Stultgardt 1833), kde z djepisného a pírodo-

zpytného stanovišt na základ starých zpráv a pomník , dle výpovdí hodnovrných svdk, jakož

i vlastních zkušeností dokazuje, že jednorožec skutené žije. Nejstarší vyobrazení jednorožce nalézá

se na egyptských a persopoUtanských pomnících, kdežto má podobu osla.

Též sv. písmo zmiííuje se o jistém zvíeti Hem, které bylo rychlé (Mojž. 4. hl. 23, 23), silné

a rohaté (Mojž. 5 hl. 33. 17., a žalmy 93 hl. 11.), divoké (Iliob 30, 9— 13), lité (Žalm 33, 33),

k hovada píbuzné (Hiob 39, 9 — 13.; Žalm 39, 6. Jes. 34, 7), a Mller dokazuje z dvod Filologi-

ckých, že nemohlo jiné býti, nežli jednorožec, jakož i skutené v starém eckém pekladu (Septua-

ginta) /lovnxéfuK t jednorožec se pekládá. Nejstarši zprávu eckou podává Ktesias (ludika c. 3.),

který žil 400 let ped Kr. u dvora Perského krále Artaxeria Mnemoua, a popisuje jednorožce co

zvíe k oslu podobné. Aristoteles popisuje loto zvíe pod jménem Oryx, akoliv bezpoch}by jeho zpráva

na njakou sajhu se vztahuje. Aelian (Hist. animal. XIV. V. 20) popisuje jednorožce velikosti kon

pod jménem Kartazonos, vlast jeho byla prý vnitní Indie. Totéž uvádjí Plinius ve své Hist. nat.

6, 31., kdežto jmenuje to zvíe mouoceros, a ecký básník Philes z Ephesu, z první polovice 14. století

(a^ípKiúojv ióióxr,toí, o vlastnostech zvíat). ímský šlechtic Lndovicos Bartema, který cestoval

v Asii a svj cestopis r. 1511 vydal, popisuje dva jednorožce, kteí v mí-st Mekka jemu ukazo-

vány byly. Podoba jejich byla jelení. Též španlský léka Garcia ab Uorto, který v 15. století

dlouho žil v Indii, zmiuje se o jednorožci.

Dležité jsou obrazy jednorožce, ua skalních stnách pedhoí Dobré Nadje od Hottentot

vyvedené (Sparrmann, voyage au ap etc, Paris 1787), a zprávy Zelaudské spolenosti nauk ve Vlis-

síkách, 1792, kdežto na základ velmi hodnovrných svdk jednorožec, na pedhoí Dobré Nadje

zabitý, se popisuje. Bylo to zvíe dvojkopylné, ale mlo podobu kon. Též Anglian Barrow

a jiní uvádjí jednorožce co žijícího v Africe. Znamenitý cestovatel Riippel a konsulární agent

Fresnel sebrali tež zprávy o jednorožci v Africe, a popisují ho co mohutné zvíe (6' dlouhé, 6' vysoké

a 4' široké) s tlustými krátkými nohami (1'.' dl.), se sporými štétinatjmi chlupy a pohyblivým,
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18" dluiihýin ulieiii mezi utima. Též houba na loto zvíe, v povaze velmi Itruté, se popLsuje.

Miilier sám dostal v Kurdofaiiu bezpenou zprávu o jednorožci od jistého Fak-Achmeda, který mu

zvíata shíral, a od jistého obchoduílta s otroliy. Popis Jeho souhlasil docela s popisem Fresnelo-

vým
,
jméno jeho jest prý Anusa.

Konen uvádí Miilier roh ze zbirity Ambrasslié ve Vídni, litery docela souhlasí s popisem

rohu jednorožce, a dle svého ústroji se žáduým sudým rohem jiných zvíat »e nesrovnává, nýbrž

samostatn u prosted ela státi musil. (S tím nesmíme smísiti rohy, které ve sbírkách bývají

a nic jiuého nejsou, nežli zuby velrybovitého zvíete.)

Vysvitá z toho všeho, že skuten v Africe (druhdy snad také ? IndiiJ žije zvíe jednorolié,

jaká ale jeho povaha, o tom rozhodne teprva pozdjší sknuniání, kteréž pi nynjším horlivém zpy-

tování Afriky k uriJIljším výsledkSm povede. Jan Krejí.

Zpráca o iiímosli pniodovédeckého odboru núrodniho Musea.

Duch nynjší doby nutn požaduje pstováni exaktních, zvlášt pírodních vd. Pírodovdecký
odbor národního Musea vzal si za svou hlavní úlohu, ve vlasti naší známost pírodních vd rozši-

ovati a k všeobecnému vyvinuli jejích dle možnosti pispívati. Jakožto hlavní k tomu prostedek

má sloužiti práv tento asopis, který od oudíi podotknutého odboru rediaiováu jest a práce jejich

uveejuje. Jiný prostedek jest pednášení v pravidelných msíních schzkách, v nichž valný poet
musejních oudíi se ouastíiuje a kde se stídav v eském a nmeckém jazyku pednáší. Také roz-

množování pírodopisních sbírek našeho Musea a pírodopisních knih náleží do oboru innosti

musejního odboru.

Odbor sám byl oteven 13. íjna 1852 eí pedsedy p. prof. P u r k y n , v níž jednalo

se o prostonárodním vzdlávání pírodních vd. Hlavní obsah této ei jest ve zvláštním lánku le-

tošního musejního asopisu uveejnn. V té samé schzce pednášel kustos minerálních sbírek pan

Jan Krejí o výsledku své cesty do východních Cech, kterouž loského roku podnikl. Podal zprávu

o Kounické skále a skameulých kapradiuách v ní obražených, o povtrném železe Žamberském (což

oboje v tomto asopisu uveejnno bylo), pak veliil zemzualecké pomry Kutné Hory a nynjší

stav tamjšího dolováuí , mluvil u niai^netové rud, grauátovém kameuí a hadci u Maiešova, o stí-

brných dolech u Nmeckého Brodu, o železných hatích v Rausku, o skalách na ouboích Sázavy
mezi Polnou, Xémeckým Brodem, Svtlou a Ledem, což asem svým v témž asopisu se uveejní.

Ve schzce dne 9. listopadu 1852 pednášel p. Dr. Jan ermák o zvláštních pro-

mnách obraz uvnit oka, prohlédajicího malým otvorem, a p Dr. Stank dal zprávu o Bei-

cheubachov tak nazvaném odu, totiž oné domnlé látce, která prý každého lovka na zpsob
magnetického a elektrického ooru objímá a píinou prý jest podivných úkazu pi msíuictví,

somnambulismu a t, d.

Ve schzce dne 14. prosince 1852 pednášel p. Julius Sax o vyvinutí a zrstu as
(Algae), kteréžto pednášení v našem asopisu uveejnil. Assisteut musejuí p. Ant, Fry podal

zajímavou zprávu o své cest do Banátu, kam se k vli honb na ptáky odebral, a vylíil vysky-

tování se zlopovstných Golubaských mušek v tchto krajinách. P. Fry uveejnil též v Živ svj
cestopis. V též schzce smluvili se oudové odboru o vycházení asopisu našeho, a slíbili jej vše-

možné podporovati.

Ve schzce dne 11. ledna 1853 pednášel p. prof. Vojt. Šafaík o pipravování piva

z tak nazvaného obilního kamene, a ukazoval jej. Pan Dr. Jau ermák vysvtlil pak ústroji

ehtaky u chestýše, což též v našem asopise popsal.

Ve schzce dne 8. února 1853 pednášel p. Dr. Vilém Lambl o horopisních a zem-
znaleckých pomrech pohoí Velebitu a Kapely ve Vojenské hranici a Chorvatském pobeží. Pojednáni

jest v našem asopisu vytištno. Pan Em. P u r k y n , syn, pednášel ua to o ústrojí nálevník.

Z jistých píin byly pak schzky zastaveny a teprva 10. kvtna 1853 opt oteveny, kdežto

p. prof. Prky n své mínní o stolohybu peduášel a nkolika zkouškami vysvtlil. Výsledek byl,

že stolohyb pochází z mimovoluého neuvdomeného postrku uebo tlaku prst. Kustos p. Jan
Krejí podal pak zprávu o svém výletu do horuist kamenouhelného u Malých Pilep ne-
daleko Lodnic.

Ve schzce dne 11. ervna 1853 sdlil kustos p. Jan Krejí výsledky své cesty do

hornišl kamenného uhlí u Votvovic , Kladna, .Slaného a Rakovníka. Pau Julius Sax pednášel
pak o vývinu nkterých nízkých rostlin z rudu Xostok a ukázal, jak se z tvar k asám podobných
lišejníky tvoí. V též schzce bylo promluveno o píštím vydání pírodopisného popisu okolí Praž-
ského, v kteroužto práci pp. Opic, Krejí, Sax a Purkyn syn se uvázali.

Ve schzce dne 12. e rv c nce 1853 peduášel p. Dr. K arel .Špott o zpsobu a vyvinováni
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se blist. Pp Jan Iv rej i a Em. Prkyu dali zprávu s;t.02;iiostickou a Iiotauickou o Chuchel-

ském okoli : pan Julius Sax napsal o lémž pedmétn zprávu do uaseho iiasopisu. Letních m-
síc srpna a zái bylo použito k pírodopisným výletm po okolí Pražském, a teprva dne 1».

íjna byla opít schzka otevena, v nížto pp. Julius Sax a Ant. Fry obšírnou zpráva

podali o Dinotherium gia;anteuni, nedaleko Ablsdoru nalezeném.

Ve schzce dne 22. llstopadn pednášel p. prof. Pnrkyn o kyvadle a významu

jeho ve védách a prmyslu. Kustos p. J a n Krejí podal všeobecnou zprávu o výsledku geos;no-

stického skoumáni, které k oui-elu pírodovdeckého popisu okoli Pražského od nho podniknuto bylo.

Vylíil hlavn pouné prezy skal v oudoli Vltavy, Sázavy a Berounky, a vypoítal pak osm

útvar, které v okoli Pražském se objevují, totiž 1. útvar prahorní, 2. útvar silurský, 3. útvar

kamennouheluý, 4. útvar permský, 5. útvar kídový, 6. útvar ediový, 7. potopeniny ili Dilavinm

a 8. naplavenlny ili Alluvium.

V píštím roce bndou schzky stejným zpsobem v Museum držány, a sice pravideln druhý

outerý v každém msíci-

Co se týká sbírek národního Musea, obdržely všechny znaného obohacení, nejvíce ale sbírka

zoologická, hlavn neúnavnou inností p. Ant. Frye, assistenta pi této sbírce, který jmenovit

sbírce pták, díve neúplné a chybné, péi svou vnoval. Nyní mže se musejní sbírka co do krásy

a úplnosti mnohým výteným kabinetm po bok postaviti. Zvláštní oddlení obdržela velikým darem

p. A. Frye, který svou skoro úplnou sbírku eských pták Museu vnoval a tím poátek k sbírce

eské Zvíeny položil. Podporou slavného stavovského výboru a nkterých oud musejních mohla se

také nejlepší ást znamenité sbírky Felde^i^ovy zakoupiti. editelství c. k. železné dráhy obohatila

ostatn musejní sbírku vzácnými pozstatky kostry Dinotherium giganteum, výmnou obdržely se vý-

tené skamenliny : Ichthyosaurus iuteger a Pentacriaus Briareus, darem od p. dvorského rady rytíe

Sacher-Masocha znamenité zbytky skamenlých plaz z Bílé hory u Prahy, od c. k. geologického

ústavu skamenliny z okolí Vídeiiského. Též hmyz a ssavectvo obdržely znané obohacení.

Sbírky botanické jsou velmi bohaté, ale bohužel nemohly pro nedostatek ouedníka dohlíže-

jícího ádn upotebeny býti. Xyui však obdržela tato sbírka zvláštního assistenta, p Ladislava
elakovského. Pan M F. Opic vnoval této sbírce znanou ást sušených rostlin.

Minerální sbírka, mající dvoje oddlení, všeobecné a eské, rozšíena jest hlavn v prvním

péi kustoda jejího p. Jana Krejího, který ze svých výlet nerosty a horniny piln do Musea

snáší. Pan dvorský rada rytí Sacher - Masoch, prof. Zippe a nkteí jiní píznivci pispli též

krásnými dary ke sbírkám tmto.

Pístup ke sbírkám jest obecenstvu oteven od jara až do zimy, každý úterý a pátek od

9 hodin ráno — 1 hodiny odpoledne. Ostatn mže každý i v kterémkoli ase n pítomnosti kustoda

nebo assistenta sbírek k svému pouení použiti. Mineralogické sbírky vykládá kustos mimo to

každý týden pirodomilovným soudruhm, tak že i vnitní ceny znamenitých sbírek tchto k rozší-

eni pírodních vdomostí vrn se používá, jakož již zevnitní lesk jejich podivení laik vzbuzuje.

Tak se dle možnosti vypluje úloha, kterouž si pírodovdecký odbor musejní vystavil, totiž

rozšiování pírodních vdomosti ve vlasti. Bohdá, že se budoucn i písnji vdecké snaženi z

tchto poátk vyvine, tak že 1 vda sama tím zpsobem n nás podstatné podpory nalezne.

Návsti.
Skonivše první roník asopisu svého oznamujeme váženým jeho odbratelm, že Živa.

i budoucího roku vycházeti bude v témž zpsobe jako letos, vidy 1. každého msíce o dvou arších,

i zveme k novému pedplacení.

Ponvadž ale toliko nepatrný poet p. p. odbratel plletu se pedplatil a daleko silnjší

vtšina celoron, uzavela redakce pijímati pedplacení jenom celoron, aby se poet oupl-

ných exemplá nedobráním ísel pi pololetním pedplacení nezmenšil.

Cena pro údy Matice obnáší 1 zl. 30 kr. st., pro ostatní odbratele 3 zl. st. Živa zasílá

se také poštou, a poštovné obnáší 36 st., kteréžto venkovští pp. odbratelé, kteí takové zasílání

žádají, ku pedplatním penzm piložiti ratež. (Ze letošního roku poštovné ustanoveno jenom na

24 kr., stalo se pouhým omylem.) Pedplacení pijímá se v kancelái p. JUD. Jos. Frye v Jin-

dišské nlicl . 900— 11., pak u domovníka v musejním dom, kdežto se také ísla vydávají.

Až posud možná u téhož domovníka dostati celý první roník Živy v pedplatní cen.

Redakce.

Oprava : Na str. 358 pod horopisným výkresem schází následující vysvtlení : A = útvar kamen-

ného uhlí. B =: ervený pískovec. C = kídový pískovec. D := opuka.

Tiskem Bedi_cha Ro.hlíka v Praze 1853.
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